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ศิษย์-เต๋า-เชียน-เซ็น 
เล่มที่ 3 โดย ธ.ธีรทาส. 

พระจี้กงมหาโพธิสัตว์ 
(พระธรรมาจารย์ป้อจี่เชึ๋ยงซีอ) 

คือ ราชครูพระเจาเหลึยงบ๊ตี่ 
อำใเประชีใ]ซิถ-ดิควิญญาณ.}าเห‘ชร-31รก(ๅ-หยๆ-'}ๅฎ.3-รวยกางชิตใจไว้ก่อใI 



(ก. 1) 

คำนำเรองพิมพ์ครงท 4. 

คษยึ้-เตา-เชียน-เข้น. เล่มที่ 3 

เรอง ศิษย์-เต๋า-เชียน-เซ็น. เล่มที่ 3 โดย ธ. ธืรทาส. 

ไดเคยพมพเลมท 1 และ 2 สงแจกดงทอดผาบาดวยหนงสอธรรมทาน 

ไปยงทองสมุดวดและป่ระชาชนทุกจ่งหวํดไ!]แล่ว์ไดแทนครูไปส0มแทน 

พระไปเทศนาธรรมพํนองค์ สาธ ! 

ขอเวลาล่นเพาะเชอโพธจตนหว่านๆไปอก 100 บเถดคงจะเกด 

ผลเบนเนอนาบุญกุศลแห่งโพธญาณไดบ*!ง สาธุ ! (แทนพระไปเทศนา 

ธรรมทานเบ็นพ'น ๆ พระองค์) 

โอ! อมตาพุทธ ! (สตบญญาธรรมชาดจ*กบุ เบนแสงสว่าง 

ไม่มทสนสุด) น*บว่าเบึนบุญกศลที่ภาษาไทยจะได้ม่วรรณกรรมหรอ 

ตำนานสุญตาโพธิส*ตว์ธรรมทานชุดน ตนฉบ*บแท้เบีนภาษาจน เบีน 

ผลงานของหลวงปทวด (มรณภาพอายุยน 120 พรรษา) ท่านเบ็นปราชญ 

ทางอ*กษรศาสตร์ ได้เก็บขอมูลในตำนานทางประว*ติศาสตร์ต่าง ๆ 

หลายภาษา ไว้สอนศิษย์เบนมรดกทางธรรมทาน สาธุคุณเจ*! ชอ 

เหลาฮวเสืยงได้เชียงซอ ท่านเบนเชอพระวงศ์เหม็ง ม่สติบญญา 

โลก็ย์ชนจอหงวนมาก่อนออกบวช จ*ดว่าเบน พระอริยครูบา สาย 

ว*ดเส*าหลน (เชยวลมย์) ได้แอบนำศิษยยอดผม่อก*งฟ่มาสร*างว่ด 

ชอฃิงอำย อ. เทงไฮ้ เม่องซืน แผนการจะได้ระบายศิษยให้หนลง 

ท่าเริอใกล้ซ*วเลา ได้ออกโพนทะเลไปต่างประเทศ 

หลวงปูทวด ท่านได้มอบให้ เต๋ยกิมเซ็ง แซเล*า (อายุ20บ) 

ริบต่วนนำวรรณกรรมชุดน ออกหนํภ่ยทหาร พระเจ*าเฉยนหลง. 



คำนำเรือง (ข. 2) 

ล*าได้พบพระภิกษุสายวํดเสำหลิน ทเบนเชอเจ*าเหมีงกมแสํว ‘ทหาร 

จ*บฆ่าตายหมด ทหนํรอดออกมาได้ ก็ทางโพนทะเลจนมาขนผงลง 

เมืองสยาม และย*งได้แบ่งไปกนหลายประเทศ เช่น พม่า ลาว 

เวยตนาม เขมร สงคโปรํ่ อนโดนํเซย ญปุน 

เติยกิมเช็ง แซ่เสำ ได้มาลงเมืองสยาม โชคด้พระเจ*าช่วย 

ให้ได้พบ Vเระมหาเอขม ซงเบีนลูกหลานชาวจน เลิด‘ท อ.ท่าม่วง 

ชอบธุดงค์ไปทุกจ*งหวํด มือดมคดมุงพุทธภูมิตรงกน จงได้ช่วยก*น 

แปลเรืยบเรืยงวรรณกรรมชุดน ภายหล'งได้พบ พระมหาเข็ย‘ม ฯ 

วดาาร*ไว มาช่วยงานอก จงได้ออกมาเบนภาษาสยาม ท่านหง 8 ได้ 

ทำเสร็จก่อนสํงแต่ ธ. ธืรทาส. มือายุ 7 ขวบแล*ว (ไม่มืเงน‘ภิมพ์) 

คอยๆ มาจนแรงบุญกุศล ของ พระมหาโพธึส*ตว์ พระเจ*าช่วยให้ 

มืบุญโอกาสจดพิมพ์แจกเบีนธรรมทาน เล่มแรกตอนท่ข*าพเจ*ามือาย 

84 บ. ได้มาเบนเลขานุการของ พุทธสมาคมเบาเก็งเต๊ง บ่อนไก่ 

กทม. (มาในท่มงาน ตนม่อเซยง. เสถยร โพธิน*นทะ- บรรยาย 

พระสูตรภาษาจนต่าง ๆ) 

เล่มแรกได้ออกชอหนงสือ “ศิษย์โง่ไปเรืยนเซ็น (ฌาน)” 

มืเลมท 1-2-3-4 (จบภาค า) แล*วต่อมาได้พิมพ์ภาคท 2 ชอ 

“ศิษย์-เต๋า-เซ็ยน-เซ็น” มืเล่ม'ท 1-2-3 ทใด้พิมพแจกเบนธรรม 

ทานออกไปแล*ว. แล*วพิาดินสวรรคพระเจ*าได้ประทานเลม4 มาใหสาธุ! 



คำน้าเร้อง (ค. 3) 

โอ! เหนอยเพราะว่าเราไมใช่ลูกคนรวย อายุ 14 บก็ตํอ์งออก 

ทำงานหาเงนเลยงช่พ และส่งเลยงแม่บ่งเกิดเกล*าก่อน ชาตหนงถง 

ว*นน ธ. ธรทาส. (เกิด 81 ต.ค. พ.ศ. 2471) ม่อาข 88 บ คงจะเบน 

เล่มสุดทำยของช่วิต นํกบุญธืรทาส. ตองจาร้กขอบพระคุณทุกๆท่าน 

ทได้ให้กำล*ง์กายใจ และได้สน*บสนุนผลงานตำนานชุดน และย*งได้ 

อุปถไเภ์ส*งขาร ธ. ธืรทาส. ให้ช่ว่ตขำพเจ*าอยู่รอดมาได้จนถงวํนน และ 

ขอบพระคุณแทนสรรพส*'ตว์ทได้รบแจกส่วนผลบุญธรรมทานต่าง ๆ นิไป 

อกด*ว์ย สาธุ! 

ล*าหากว่าพวกเราย*งต่องเกิดม่ชาต-ภพก*นอยู่อกแล*ว์ ขอให้ 

จงได้ม่บุญกุศลบารม่โชคด้ได้เกิดในตระกูลน่กปราชญ์โพธส่ตว์ธรรม 

ทมืบจจ'ย 4 สมบุรญ์ด้ และได้บรรลุธรรมอย่างฉับพล'14 แล*วขอให้ 

พวกเราม่บุญบารม่ได้พบก'นด*วย “จิต-ถง-จิต” เบนฉัลยาณมตร 

ในท^ง 6 ภูมิ ม่บุญกิอจ*'งหวะชืวิตโชคด้ให้ม่โอกาสได้ร่วมฉันสร*างสม 

บำเพ็ญบารม่ ทได้แบ่งบํนวิชาการเบนธรรมทานให้แก่สรรพส*ตว์อย่าง 

ชาตินอืก สบไปอกทุกชาติภพ ตราบจนกระทั่งหมดชาติ-ขาดภพ- 

นพพานแล ... สาธุ! 

ส่วนต'ว ธ. ธืรทาส. ย*'งเบีนปุถุชนถอศล 6 ย*'งรู้ฉัวว่าผิดอยู่ 

ตลอดเวลากีว่าได้ จึงขอขมากรรมไว้ ขออฉัยโทษไว้ก่อนท^ปวง. 

แต่ได้ทั่งจิตร*'บปุถุชนโพธิส*'ตว์ศล (ศล 5) พร*อ์มก*'บอาจารย์เสถืยร 

โพธินํนทะ มปณธานจากชาตินไปยนด้ในการเกิดจิตเพ็อเร้มสร*างสม 



(ฆ. 4) คำนำเร้อง 

บำเพ็ญ “ปุถุชนโพธิสตว์บารมื” ไม่จนกระท่งได้บรรลุถง 

อรยโพธ?{ตวบารม” สูงขนไปอกชนไดบรรลุกง “มหาโพชิ??ตร์ 

บารมื” สูงสุดยอดจนกระท่งได้บรรลุ “อนุตรสํมมาสมโพธิญาณ” 

เบนพระสัมมาสไเพุทธเจ*าองค์หนงในโลกมนุษย์บดวอเท®ญ สๅฐุI สาฐูI 

สาธุ! 

นไ]ถอคุณธรรมทมืในด!งจิตสรรพสตว์ สๅธุ ! 

จากธระ วงศ์โพธพระ (ธืรทาส) 
นายก พุทธสมาคม เบำเก็งเต๊ง บ่อนไก่ กทม. 10880 

VI.ศ. 2658 



(ง. 5) 

สารบญ 
ศิษย-เต๋า-เชียน--เช็น. เล่มที่ 3 

น้มหํ่คราที 4 พ.ศ. 2558 โดย ชิ. ชิรทาส. 

คำนำที่มาของตำนาน-หนงสอชุดน (^* ง“■^) 

บทที่ 1 

บ่อเกิดกำเนํด พระจืกงองค์จริง ทานเกิดจากไข่นก 

อนทริ และคมสวเซยนซอ. เบนศษย์เอกของ อ๊วงเชยง 

เหลาโจืว พระมหาโพริสตา แห่งสำนกกรูบา ภูเขาคงท่งซ*ว 

-จน. พบศลาจาริกสูตรล'บผายเต๋า การไคชรลมปราณ และ 

เจริญอานาปานสสติภาวนา. ในถาหอพระสมุดทปกบ่ดความลับ 

ไว้หลายศตวรรษ. 

มบทความพิเศษของ อาจารย์เสถืยร โพธินํนทะ 

ตอบบ่ญหาพระกิกษสงฆ์ในมหาวิทยาลัย เบนพนองคมาแลว. 

และหลวงจนเย็นมุญกิกชุ สาธุคุณท่านองค์นใด้บวชทวัดท่าน 

เว่ยหล่าง ไซกาย จน. เริองรูปฌานคอ ฌานโลกิย. มล่อน' 

พุทธกาล. ส่วนอรูปฌานเบนฌานโลกุตระ (พุทธ) 1-18 

บทที่ 2 

พระเจ^เหลยงบู๊ต ได้ปลอมแปลงพระองค์เบืนสาม*ญ 

ชน เบีนกรรมกรช่วยเขาแบก ขนไม้ขอ ไมแป ล่งให้เขา 

ซ่อมแซมโบสค์. ได้พิงธรรมะ นายกงฮู ช่างไม้เชื่นศิษยกน 



(จ. 6) สารบํญ 

หนา 

กฎ แห่งสำนํก์ครูบา ภูเขา วดเม่าซวฮวบ มณฑลก*งโซว-จน. 

จำนนเรองแรงกรรมวิบาก เบนหนบุญ เบนหนคุณ แล*ว์ชาติ 

หน*าๆ จะต*อ์งชดใช้เวรกรรมนนไมไหว. ด*งคำทเขาอธิษฐาน 

จต คำสาบาน หรอคำสาปแช่งต่าง ๆ จงอยาเหีนว่าเขาพูด 

เลนๆไปนะ! ม*นม่แรงกรรมวิบาก ม่พล*งงานสาป ประทํบ 

จิต ติดวิญญาณไปแล*วในว*ฏสงสาร (ด*งเช่นผงลกระเบิดเวลา 

ไว้กอยว*นทจะระเบิดเท่านน) 19-23 

บทท 3 

พระเจาเหลยงบู๊ติ ชอบปลอมพระองคํ่แอบท่องเทยว 

ไปตามเมองต่าง ๆ พบพระจกงองคึ๋แท้บนยอดภูเขา ได้เห็น 

หลวงพ่อแล*ว ท่ง! ท่านมล่กษณะโหงวเฮง เหม่อนมบุษย 

เผ่าพ*นธุล*านบ แหงสำน*กครูบา ภูเขาคงท่งซํวภาคเหนอ-จน. 

แต่ไม่ได้แสดงต่วเส์นกษ*ตริย็ (ประมาณ พ.ศ. 1030) ได้ถาม 

เรองบุญ และกศล ต่างก่นอย่างไร ? ถามโลกย แต่พระจกง 

ตอบโลกตระ. ท่านว่า บุญ-เบนของโลกข ถามองทะลุ 

ติสูตรแรงกรรมวิบากของบุญแตก ก็จะมองเห็นว่า ^‘บุญคอ 

นรก” เมนนรกประจำว*ฏสงสารน^นเอง. 

เอ*า! ฮ่องเต้ พงแล*วฉงนฉงาย-งงไปเลย I ตงแต่เกด 

มาก็ย่งไม่เคยได้ยินคำว่า “บุญคอนรก” ถ*าพงหลวงพอองค 

นเทศนาธรรมก*นแล*ว สงส*ยบุญเขาจะหายไปหมดเลย ! ในใจ 

คดว่าว*นนิเราเข*าว*ดผิด หรอไหว้พระผดองคก*นหรอไม่หนอ ? 



สารบญ (ฉ. 7) 

หนา 

พระจืกง ว่าบุญเมนา!องทางโลกย์ ส่วนกุศลของทาง 

โลกุตระ. ตอบด*วยพระคไ)ภรึ้เทวสาสตร กไ!ภรบุญ-ทาน. 

ได้กล่าวไวว่า บุญคอเอา-เอาบุญ-ทำบุญ (เบ็นอไ!ตา- 

ตวตน) ส่วนทานนน ทานคอให้■ให้ทาน-แจกทใน- 

จิตปล่อยวาง มากกว่า จิตสูงกว่าเข*าทาง (อนตตา) ไปใน 

ทางวญญาณอิสระมากกว่ากนอย่างนเบนตน. คํมกร็๋เอยะเกย 

(อจิง) พระเจ*าจิวบุ้งอ๋อง และท่านปราชญเกยงไท้กง (เกงเสง) 

แห่งราชวงศ์จิว ผู้รวมรวมไว้ มสรรพศาสตร์โบราณหลาย 

สาขาวชาการ เวลานจะหาผูรูจรงยากมาก ยไมืเหลอตกทอด 

อย่ในมือพวกหมอดู ตาบอด คนทรงเจ*าตามเทวสถาน ทแพร่ 

หลายก็คอสูตรเสยงทายทอดอแปะ เสยงไมืตว กระบอก 

เชยมซ. ส่วนวิชาแก่นแท้ของตรรกสาสตร และปรชญาชนสูง 

ย*งขาดอริยครูสอนก่ายทอด เบนวิชาทเจ*าของผูกมนต์สาปไว้ 

ให้แก่ กนพิการ เช่นตาบอด ผูทรงสลไว้เลยงชพ ตองถอศล 

6. มืกุณธรรมทางใจเพอสรรพส*ตวจิงใช้วิชานได้ไม่เบนโรค , 

ร*อนวิชา ตอนปลายช้วิตจิงจะสงบกายใจ 24-41 

บทท 4 

พระเจ*าเหลืขงบูติ จำนน พระจกง ได้พบปราชญแท้ 

ท่มืญาณวิเศษรูวาระจิตผูอน ๆ รูเร์องอดตของพระองคท้เบน 

ความล*ม ท้ง ! พระเจ*าเหลยงบู๊ต จึงได้แสดงต*วเบีนฮ่องเต้จํน 



(ช. 8) สารบญ 

พระองคไดคุกเช่าลงกราบ ขอขมากรรม. ซงในช่วิตของพระ- 

องก์ย่ง้ไม่เคย คุกเขากราบไหว้สาม'ญชนมากอนเลย ดร'สว่า 

ได้แอบมาสบราชการล*บก*บราชเลขา ชอ เอยเอืยงไท้ซิว. 

ขอพระเมตตากรุณาธรรมทาน หลวงพ่อ ขอให้ช่วยสอนสูตร 

รห*สล*บของสวรรค์ ทจะทำให้ร์างกายใจทรงพล*งงาน ม่อายุ 

ขนนาน 100 บ หรือ 1,000 บก่อน. ขอให้ได้ว*ชรกาย-ว*ชรจต. 

ทำให้เกิดม่บุญ “รูปสวย-รวยทร่พค์-บญญาโลกิย์ด้-โรคภ*ย์ 

นอย-อายุยน” ขอเรืยนศกษาว้ชาอย่างนก่อน พระคุณเจ*า 42 

บทท 5 

พระจกง มหาโพธสัตว์ได้เทศนาธรรมถวาย พระ- 

เจ*าเหลยงบู๊ต เรืองวิบสสนาฌานสติบญญาอย่างฉบพสัน, สรุป 

จนม่ 3 ศาสนาทใหญ ขงจอ-เต๋า-พุทธ. พระพุทธศาสนา 

เขาเมองจน สม*ยสามก๊ก พระเจ’าสํ่นเม*งต สร*างว*ดม’าขาว 

ตงกองแปลพระไตรบฎก. ค*มกรอุปนิษัทก่อนพทธกาล อินเด้ย 

พสูจนว่าเนิอสัตว์ต่าง ๆ เมึนอาหารทให้โทษมากกว่าให้คุณ. 

วญญาณสัตวโลกม*กจะชอบไปเกิดตามกสุมของพวกสัตวทชอบ 

กินอาหารเหมอนๆ สัน กรรมชรูปจงสร*างสังขารช่ว้ตให้ทรง 

อยู่รอดได้นาน. ธาตุไห้ ผสมธาตุลม ทด้มพล*งงานหล่อเลยง 

ช่ว้ตให้พวกฤาษ โยค์ อินเด้ย. พวกเซิยนชนสูงในสัทธเต่า 



สารบญ (ซ. 9) 

หพ้ 

ถอศลกินวาตา เขาเปฌานสมาบต ใช้กรรมวธอย่างนมาก่อน 

พุทธกาล. การเข*านิโรธฌานสมาบํติ จะกำหนดจตเอานาน 

เท่าไรๆ หรือถง 5,000 บกได้. ต*องฉลาดการคํดเลอกใช้หา 

สถานท่บำเพ็ญพรต. พระสัมมาสมพุทธเจ*า ศากยมุน อินเด้ย 

ได้เทศนาธรรมโปรดขาวสังกาถึง 3 คร\ โลกจงมสังกาวตาร 

สูตร ทแพร่หลาย มาหลายพนบ. 53-64 

บทท 6 

พระจกง มหาโพธสัตว์ ถวายพระพร ใช้ภาพต*นไม้ 

หลิวสด เบนบทศกษาสอนกรรมฐาน เรืมสอนการผกเจรืญ 

“สมถะ-ให้เกิดผล-คอสมาธิตามมา-สัดไปเรืมเจริญอานาปา- 

น‘สสตภาวนา.” เข*ารูปฌาน 4. อรูปฌานต่างๆ จนมอกิญญา 

6. ธรรมกายคอว่ชรกาย. ธรรมจตคอว*ชรจต. (เบนธรรมะ 

ๆณั้มหาโพธิสตว์) ผลงานคอยทจะเบนพระพุทธเจ*า 

พระจกง มหาโพธิสัตว์ เคารพปราชญึ๋สรรเสริญ 

บ*ณฑิต ตรงทมหาบพิตรเกิดโพธิจต คอมจิตกิดทจะแบ่งบน 

วิชาการธรรมทาน คำสอนเนองด*วย **0นิจจง-ทุกขซํง¬ 

อน*ฅตา-สุญตา” คอพุทธแห้ ถ*าไม่รูจ*กสัวใจของ พระสูตร 

ต่างๆนสันแล*ว ย*งไม่รูจ*กพระพุทธศาสนา‘ การทมหาบพิต'31ลศ 

โพธิจิตอิดจะก่ายทอดไปย*งสรรพสัตวนนยงใหญ่สูงสูดของกา3 



(ณ. 10) สารบญ 

หน็า 

ทำบุญทานใดๆในโสกน. ฉนค*) พระจกง เจาสำนักครูบา แห่ง 

ภเขาคงท่งซํว์-จน. ขอนอมนนัสการพระคุณธรรมในดวงจด 

ทเกด‘‘โร1ธิจิต’นใว้ณทนเบนอย่างสูง สาธุ! สาธุ! สาธุ! 66-78 

บทท 7 

พระจกง มหาโพธนัตว ถวายพระพร คมภรึ๋มญญา 

โกศลอุบายโพธสัตว์ กรรมวธโปรดสอนพวกทไม่ชอบอ่าน 

หนังสือธรรมะต่างๆ หรอพวกทพงพระเทศนาธรรม แล*วก 

เว์ยนห*ว... บางคนเอานอทำารู. ต*อ์งใช้ค*มภร์โพธสัตว์ 

อวตารสูตรตาง ๆ ด*ว์ย. มบอเกดตำราเรมตนการดู&วงจุย. 

รฺเทธอ่นเคยใช้ธาตุ 4. เต่าจน ใช้ธาต 5. 

พระเจ*าเหลยงบู๊ต พบพระจกงแล*ว จำนนปราชญํ่แท้ 

ภาษหล*ง์ไดนมนตเข*าว*งหลวง ถวายตำแหน่งให้เบึน พระราช 

ครู ให้พระราชทานนามว่า พระธรรมมาจารย์ ม่อจเซยงซอ 

มาในสม'ยหสังๆ มเรยกก*นอ่กหลายชอ ตามแต่พวกนักแต่ง 

บทประพนธุ ใชอว บทลคร เล่นงวต่อเตํม ใน้เรองต่างๆ 

จนชาวบ*านเรยกตํดปากใป ทำเอาเรองน'กปราชญ์เทศนาธรรม 

ว่ชาการอนสูงด*วยคุณธรรม ท่านเก่งเอาคนบ*ามาร'กนาจจุดสก*ด 

จุดสมอง กนยาหายบ*า-คนใบมาร*กษาสอนให้ใช้ภาษาให้จนเขา 

เบนพระ กลายเบืนพระจกง คอพระตลก พระดบๆ สุกๆ 

หรอพระบาทขวางโลกไปเลย, ลรรม 97-100 



สารบญ (ญ. 11) 

หน์า 

บทท 8 

คุณขายเฒ่า โคว่เม้งเสยง จากอายุ 20 บวยสาวจนแก 

ท่0งเทยวไปแสวงหาอริยครู ได้พบตามคำอธิษฐานจต ตอน 

อายุ 99 บ. การแกกรรม หรอการขอขมากรรม การสำนึกบาป 

เบึนกรรมวิธิชำระจิตใจ. หลอกลอใหจตสงบสงไดบาง ม 

คำลํงใจได้ผลทางจิตใจบ้างเหมอนกน ตำราดูโหงวเฮง. บ้มภร 

เอยะเกย (อจิง) ได้รวมสูตรศาสตร์ต่างๆ ทเจาของตำราสาป 

เอาไว้ เพือให้ใช้แก่น*กพรตผูทรงศล หร์อคนพการ เช่น 

ตาบอดเอาไว้เลยงชพ ผใชดองลอศส อยางนอยดองมศล 6. จง 

จะไม่ร’อนวชาทเบ้าของผูกมนดสาปIอาไร 101-120 

บทท 9 

คำอธิษฐานจิต น.ส.โค้วเบ้งเฮยง เมออายุ 20 บขอ 

ให้ได้พบอริยครู มาเกิดผลจริงได้พบเอาตอนวยแก่ชราภาพอายุ 

99 บ เบนบุญกุศลทได้ช่วยเขาพมพ์หนงสอธรรนหาน เซา 

ตำราดูโหงวเฮง ล‘กษณะราศ. จิงได้กล'บชาตํทางธรรม. 

วญญาณส่ตว์โลกบ้กจะชอบไปเกิดในหมูหรอพวกทกินอาหารห 

เหมอน ๆ ก*น หรอตามอาหารทตนชอบกินตาง ๆ กรรมชรูป 

ทสร*างรปล*กษณะสรรพสัตว์. ค*มกรวิญญาณศาตร สอน 

วิบสสนก. ความนึกคด. ถาขาดพรหมวิหาร 4 จะเขาสับคนยาก 



(ฎ. 12) สารบ่ญ 

ส*งคมร*งเกยจ ขาดมตรทด. ในประว'ติศาสตร์จนถ*าชาติอน ๆ 

ทยกท*พนาตจน จนม*กจะแพ้ก่อน พอมาปกครองจน มลูกเก่ด 

หลานไม่นานน*กก็ถูกชนกสนชาติ เฃึนคนจนไป ด*วยว*ฒนธรรม 

และปร*ชญาจนทสูงมากจงกลนชาติศ*ตรูไป- ตำราพิช*ยืสงคราม 

ของซุนว (ซงจอ) คณาจารย์เซ็นใช้เอาศาสตรนมาเบ็นการสอน 

ธรรมทานไป 

หนา 

121-144 

บทท 10 

คุณยายเฒ่า โค*วเม*ง์เฮยง อายุ 99 บ ผืกเชาหองทำ 

วบสสนากรรมฐาน. ได้พบสูตรวบสสนก คอใจนกคดกบการ 

บ*นเทํงธรรมชาติจ*กษ -- แบบขบข"นและฉํบพล*น. ใหระวง 

อนทร์ย์ 6. (ล*กก่ง). หร์อใช้เพ่งธาตุ 4. เพ่งธาตุ 6. ใน 

ค*มก่ร์ ปร*ชญาปารม่ตาหฤทํยสูตร (ซ็มเก็ง) ให้เพ่งข่นธ 5. 

ว่างทกข์ท*งปวงจะด*บหมด* คณประใยชนในคารใชลูกประคำ 

น*บลูกประคำให้เบนสมถะถอน ตอไปจะมสมาธ ถดไปเจริญ 

อานาปาน*สสติภาวนา จนเข*ารูปฌานตางๆ ไดจะเก่ดมรณญาณ 

ม*กจะม่ญาณทรูว*นตาย ม่สติบญญารูการแตกดบของส*งขารชวต 

ตนเองไดกอน 7 วน 146-168 

บทท 11 

คณยายเฒ่า อาย 100 บได้รบการก่ายทอดธรรมดวย 

จิต-ถึง-จิต** พบพระสตรกรรมวธตายได้ตามทตองการ 



สารบญ (ฏ. 13) 

4 อยาง เชนทาสมถะตาย. 'กำสมาธตาย. เจริญอานๅปๅน่สสส หาเๅ 

ภาวนาตาย. ดบจตในรูปฌาน 4. ม^กจะน^งสมาธเขำฌานจน 

ดวแขงแหงไป รางกายไมเน่าเ!เอยอยู่ไต้ญึน 200 หริอ 1.000 

บกม. ทุก ๆ^ครูบาสอนวา 4, กรรมวธดํบทกข์กายใจ. แต่ไม่ 

เฉลยวใจว่าเมอดบทุกข์ไต้-กีเ9านาตา0ใต้เ.^24กน 

ตายแบบท 1 ตายในธาตุ 4. (ตายในการเพ่งธาตุ 4.) 

ตายแบบท 2 ตายในการเพ่งขนธ์ 5 (รูป-เวทนา-สญญา 

“สงขาร-วญญาณ) เบนความว่างไป. สม'ยแผ่นดินถงน่ยมใช้ 

แบบนกมมาก 169-106 

บทท 12 

ตายแบบท 3 ตายในการเพ่ง สตบฏฐาน 4 ( กาย- 

เวทนา-จต-ธรรม). ตายแบบท 4 คอตายแบบ พระอริยเจ*า 

พระมหาโพธสตวเขารูปฌานนงสนาริตาย คออริยบุคคลทแท้ 

จรง พระสูตรตกทอดสบลงมานมนานบื เบึนบรมธรรม เบี่น 

มรดกโลก. ถาสนใจเรยนรูไว้ก่อนตายกนขำง จะโชคด เบี่น 

คนทกลาไมหวนไหวตอโลกธรรมเท่าไรน'ก เบืนวิชาการทใช้ 

แกโรคกลวตาง ๆ เชนกลวผ่ กล'วตาย จะหายไปมาก. 

พระพุทธศาสนาเขาเมองจน สมยสามก๊ก แต่ชนม่ 1 ศาสนา 

ขงจอ. 2. ศาสนาเตา. 3 ศาสนาพุทธ. อยก่อนขำงแล*ว ขํแเต' 

พระเจายนเมงตไดสรางวดมาขาว ตงกองแปล พระไตรบฏก, 

ภายหลงพระถงซำจง ไต้นำมหาปร*ชญาปารม่ตาสูตร 600 ผก จาก 

มหาวทยาลย นาลนทา ธนเคย เข*ใเม่องจน แล*ว์ต* กองแปลเบน 

ภาษาจน ไดถวาย พระเจาลซหมน อ่องเต้ สขํยแผ่นดินถ*ง 197-214 



(ฐ. 14) สารบญ 

บทท 13 

หบ็า 

ธรรมะของคนขเมา--ทงเมยดกว่าทงขวดเหสืา. นายจว 

แซ่ฉั่ว ชวน พระบญญา (ตหุย) ดมเหลำ ว่าเมึนนาทิพย์ดม 
*1* .*1''า แลวไม่ตองไปสวดมนต หรอนงหลบตากบรรลุธรรม ม่ตาทพย 

ดท*องพาเห็นดาวชมเดือนได้สนุกดเหมอนกน ท่านจะดมบ*าง 

ไหม? กระผมจะทำบุญด*วยเหล*าของผมขวดน เอาไว้ชาติ 

หน*า ๆ จะได้มึบุญ ไดดมขวดนกนอก 

พระอาจารย์บญญา (ตหย) ใช้ตำราดูโหงวเลํง แล*ว 

ใช้ขวดเหล*านนแสดงธรรม สอนให้รู้แจ*ง์สูตรอรห*ตภูมิ ไป 

เสยเลย. 216-238 

บทท 14 

กรรมวิธดูโหงวเลํง์ บ่อเกิดตำราจนม'กจะเอาผลของรูป 

ล'กษณะก่อน. ส่วนแขกกินเดืย มํกจะเอาเหตุ คอหาเหตุทชาติ 

ก่อนๆ ทำให้เกิดเบนรูปล่กษณะอย่างนได้ก่อน. ดูอนุส*ยกิต 

ตามค*มกรโพธสัตย์อวตารสตรต่าง ๆ ว่าภูมจิต มภูมิธรรม 

ใครจะบรรลุธรรม เมึน “อรหํตภูมิ-โพธิสัตว์ภูมิ-พุทธภูมิ’ 

พระอาจารยบญญา (ติหย) ได้แสดงธรรม เทศนาธรรมทโลก 

แตก! บนทกธรรมนใว้โดย คณะศิษย์ สามเณรหยทง และ 

สามเณรทุยเมง ณ สำน'กลงร่5 เช้งภูเขาถํ้าสิงโต แห่งคุนลุนซ*ว 

ทศตะวนตก เมองจิน สม*ยแผ่นตินราชวงศ์สัง 289—248 



สารบญ (ฑ. 15) 

หนา 

ขอจารกชอผูเกดโพธจิต อุทศสุญตาโพธสํตวธรรมทาน 

และซ่อมแซมบูรณะพุทธวหาร. ตำหน*กพระศรอารย์มหาโพธสัตว์ 

ไว์เบนตํวอย่างสบไปอก 100 หรอ 1,000 บ สาธุ! 261-285 

ตำนานศิษย์-เต๋า-เซยน-เซ็น เล่ม 3 น ได้พิมพ์ พ.ศ. 

2562 ครงแรก จำนวน 12,000 เล่ม ชมรมกองบุญกุศลนได้ 

อธิษฐานจิตอุทิศดงเช่นทอดพ์าบา ส่งไม่ไว้ตามหองสมดวด และ 

ม่ระชาชนจํงหวดต่าง ๆ ร่วม 8,000 กว่าแห่ง แห่งละ 2 เล่ม 

ล่งท ม่.ณ. คลองเตย) 

พ.ศ. 2552 พิมพ์คร^ทิ 1. 12,000 เล่ม. 

พ.ศ. 2563 พิมVว์ครงท 2. อก 5,000 เล่ม. 

พ.ศ. 2654 พิมพ์คร^ทิ 3. อก 8,000 เล่ม. 

พ.ศ. 2558 พิมพ์ครงท 4. อก 4,000 เล่ม. 

จาก ธืระ วงศ์โพธพระ (ธิรทาส.) 

ผู้จดการกองบญของสรรพสัตว์ 

(สัาธนาณตสับเงิน ป.ณ. ดลองเตย. แห่งเดึยว) 

281/1 ซอยปลูกจิต 2 ถนนพระราม 4 กทม. 10330 



^ ^ “ -ซี. 

6)๐๐ 1) ไดบรรลุธรรมนี้ 

6)๐๐๐ ปี มีวาสนาอายุยืนทรบึพลัง 

แกกาม (อดุจิ) แปรธาตุเป็นพลังงาน 

ปีกพลังงานแปรธาตุเป็นราศี(รัศมี) 

ปีกราศี(รัศมี)แปรธาตุให์หวนกลับเป็นดวามว่าง. 

จากคมภีร์เชียน--เตา 



เกียงไท้กง(พระราชครู) พระเจ้าเหลียงบู๊ตี่ 



พระจี้กงมหาโพธิสัตว์(พระราชครู) พระธรรมาจารย์ป้อจี่เซี้ยงซือ 

รูปภาพทั้งหมดนี้-เอื้อเส์อโดยคุณธำรง ปัทมพาส 



ศิษย์-เตา-เซขน-เซ็น 
เลม 3 (ม 13 บท) 

เรียบเรียง โดย ธ. ธีรทาส, 

บทท 1 

บ่อเกิดพรกงแส๙คั้มส็่วเบียนข้อ 

คิษยํ่เอก-อวงเข้ยงเหลาโชิา 

พร21ภกษุตหุย (พร2{บญญา) ดงไดสดบV1งมาอย่างน 

จากตำนานเก็บเร้องจารึกไว้ว่า สำนักครูบาแบ่งภูเาเา ค'งบ่านว 

ภาคเหนอ-จน. มสมยหนง หลวงท่อเตเา (คมสวเนยนนอ) 

สาธุคุณท่านเบน หลวงปทวด ^ สายเตำและพุทธ ทมอายยนคำพา 

(อายุพนบ) ท่านได้อบรมสงสอนสานุศิษย็๋ ถ์ายทอดสุญตา 

โพธินัดว็่ธรรมทานไว้หลาย ๆ ฟิตวรรษ 

อยมาวไเหนงท่านให้ศิษย์ช่วยกนขิตจารฟิไ!'*า สมยทตว 

หลวงใ]ทวด (โนัว) ท่านนังเบใเชายหนุม ทชอบทองเทยว 

ออกไปเสาะแสวงหาความรูจากนักปราชญํ่ทมชอเสยงฟิ'เมเมสง 
ต่างๆ มากมาย ท่านได้สืบเสาะถามหนทางไปจนลง สำนํกครูบา 

แห่งภเขาคงท่งนัว เมองจน. แถวได้มบุญโอกาสนมสกไร 

หลวงตาเบียนเฒ่า องคํ่หนงทมือายุทรงพลงกายใจยนนไนมา 

หลาย ๆ รอยชวอายุชองศิษย ทานมVเระนามทยกงเตโบรไลเ 



2 ศิษย์-เต๋า-เซยน-เซ็น เล่มท 3 โดย ธ. ธืรทาส. 

พระราชทานนามให้ว่า อ๊วนชยงเหลา!จว (^ 15 ^ เฏิ^) 

ราชาแห่งฌานมหาครบา 

หลวงตาเชยนเตเๅ อ๊วงเซยงเหลาโล่ๅ รปนท่านบำเพ็ญ 

พรต ลอศลกินวาตา ได้เจริญฌานสมาบํติชนสูง เชานิโรธ 

สมาบิต(คอหยุดนงการเคลอนไหวทางกายและทางจตได้สงชๅลรูๅๅ 

หรอสุดแลวแต่จะกำหนดเอาพกผ่อนหาห ๆ กิว“นกเดอนกบ-ก็ยง 

ไมตาย) ถาเอาตามตำราแบบเต๋า เต๋าว่าได้บรรลุเข^าลงสตร 

ศาสตร์ของ ‘‘อม-เอยง (หยน-หยาง)” จงมอายุทรงพลง 

“^วชรกาย (กิมกํงชง)” และบรรลุลง “ว“ชรปีต (กิมก‘งชิม)” 

ทงกายและใจทรงพล่งมือๅยุยนนานได้ตามท่ตหเองต่องการ 

แลวยงมจิตวาง (ซิมโคง) แบบพุทธจิตว่างจากความคิด 

ปรุงแตงท“งม่วงไดตามทตองการ คือมืสคิบญญาเขืาถงธรรมชาติ 

จกษุ เบนสติบิญญาชนโลกุตรธรรม ท่สามารถปลดเปลองตนเอง 

ใหออกมาเสียจากความคิดปรุงแต่งของโลก็ยรมฌ็่ทงปๅง คิต 

ควบคมความนกคิดทเกิดด“บิเบนว่ฏจิกร จะหยุดหรือจะดบได้ 

ตามทตนเองตองการด“บิ จิตหลุดพนไปจากกระแสแห่งความ 

ดงดูดของโลกยรมณ็๋ทงปวง แบบพุทธเรืยกว่า จิตได้หยุดพกอยู่ใน 

สุญตาวหารยึรรม อาณาจิกรแห่งความว่าง คือ “นิททาน” 

ซงปุถุชนคนโลกย์ ทำไม่ได้และพ็งก็แทบจะไม่ร้เรืองเลอ 

แลวสาธุคุณหลวงปท่านย“งชอบหลบมุมสงบ แอบซ่อนตํว 

ไวในบาภูเขาดงดิบ ทมนษย์คไเหาไม่พบ ไม่สนใจมายาการของ 



ศิษย์-เตา-เซืยน-เซ็น เล่มท 3 โดย ธ. ธรทาส. 3 

โลก เช่น โ'ลกธรรม 8 ปร2!การ จิตท่านว่างมาก จงไม่ม 

ทุกขกายทรมานใจ จิงม่อายุยืนทรงพลงเบนพนบ จนลืมวน 

เดอนบเกิด วามือายุมานานกิรอยหรอกพ"นบเท่าไรๆ กนแลวโวย! 

ชายหน่ม ได้พบเห็นแลวก็เกิดศรทธาจิต ห'ลวงตา 

เชียนเฒ่า (อวงเชยงเหลาใจว)^ พระองค็่นมาก จงได้กราบ 

ไหว้แลวขอถวายตวเบนศิษย์รบใช้การงานทุกประการ เพอทจะ 

หวงให้สาธุคุณท่าน ช่วยสอนวิชาการ หรือชแนะหลกธรรม 

หรือสูตรลืกลบซองครูบาอาจารย์โบราณต่าง ๆ ดงเช่นของดใน 

ศาสนาชงจอ-คาสนาเตา-ศาสนาพุทธ” นบว่าชายหนุ่ม 

(คมสว) ได้เคยเบนศิษย์เอกกนกูฏีของสำน"กอริยครูบา แท่งภูเขา 

คงทงซวมายคหนงเหมอนกน 

ตอนก่อนบวช ชายหนุ่ม มล"กษณะแปลกกว่าชนทงหลาย 

เช่นม่ต่นดูแล่วคล*ายๆ ตืนของนกอินทรื ท่านครูบาอาจารย์ต่างๆ 

ได้บอกว่า เบีนคนทอยุ่นงไม่ได้ ตนแบบน บ่งถงมือนุสย 

(รเงแส่) จิตชอบท่องเ'ฅยวบนบายไปตาม เทอกเขา ลฺ^าภูผา 

บาดงดิบต่างๆ เข*าตำราดลว้าษณะโหง วเฮํง คมภร์โบราณ 

1 พ.ศ. 2610 ท่านอใจารขํ่ตํนม่ยึเชยง บอกว่าทางตำนานสายเทวนิยม 

(ซงท่า) และตำราหมอดเท่าม*กจะมรูปภาพเขยนเกีบเรอง อ๊วงเซยงเหลาโจว วา 

ได้เกดท่อนสมขแผ่นดิน ทระเจาจินช ฮ่องเต้ จงมอายุยนทรงพลงชวิตเบน 

พน ๆ บ จาก ธ. ธรทาส. 



4 ศษย-{ตา-เซยน-เซน เล่มท 3 โดย ธ. ธืรทาส. 

เกบเรองไว วามตนรูม่ล่กษณะดูเหมือนพวกนก ล่ตว์บินเดิน 

เรว ๆ ตาง ๆ ทานอริยครูบา จงตงชือเร้ยกเล่นจนตดปากว่า 

คมสว คอส”ตวบินเดิน หรือพวกนกทได้เคยสอศส เบน 

สตวบำเVเญบารม สรางแต่กรรมดมาจากชาดิก์อน ๆ มากชาดิผล 

บุญกุศลจงได้มาเกิดเบนคน แตกยงทงหลกฐานไว้ให้เห็น ว่ๅ 

ไดเคยเกิดเบนนกใหญ์ ๆ จงยงมืรูปต่นของนกติดมาเกิดในชๅดิ 

เบ็นมนุษย์ไว้บ^ง^ 

คิม'สว ชายหนุม มาอยูในสำนกครูบา ค^ท่งชว แล*ว 

กมุงแตการศกษา การผกเจริญรูปฌาน 4 เวสาว่างก็ผกวิชาก'งฟ 

^ง ๆ พอนานวนคนเขากอดทนไม่ไหๅ I เหมือนด่งก'บเขาจ'บ 

เสอต่วโต ๆ แลวเอาไปข”งไว้ในกรงแมวเล็ก ๆ ม”นอดอดใจ 

ตกนรรูาทงเบนกิวาได จงไดคดจะหนืออก เทยวไปบุกบิาบนกเขา 

แลวน่น้ดูบาง “ลกเสือออกจากกรงแมว” 

คมสว ชายหนุม ได้หนเทยวแต่ยงไม่ชำนาญหนทางแสบ 

นน บงเอิญวนหนงหลงทางมุดเข้าไปยงถํ้าล็กลบในหุบเขานน 

ไดพบเหนเบนหอพระสมุดดูเกาแก์โบราสเนานานม่นๅฎ ทเก็บ 

ซอนความลบของพวกเซยนโบราลเ เบนคล'งตำรา พระค'มภร็๋ 

วชาการอยางสูง ไดจารกไวบนแผ่นทองคำ ทองเหลอง แผ่นศิลา 

จารกเรองสุตรศาสตร์ต่าง ๆ เก็บไว้ในถํ้าล็กล'บอ”นกวางใหญ่มาก 

น ถูกปกบิดหวงหามคนนอกเขาหรือออก บ”นทกเรืองก่อนสม”ย 

ราชวงศ็๋ฮ่น พระเจาสนเมงดิ ก็มืมากมาย 

1 เรมบ่อเกิดของตำราดูลํก์ษฌะศาสตร์ (โหง’วเอง) ธราาาส. 



ศิษย์-เต๋า-เซยน-เซ็น เล่มท 3 โดย ธ. ธืรทาส. 5 

คั้มธ็่ว ชายหน่ม^ ได้คนหาจนพบหลกฐานทิจารึกไว้ใน 

ถํ้านนแลว แสดงให้เชอสรุปความว่า พระพุทธศาสนา ของ 

พระสมมาสมพุทธเจ*า ศากยมุน แห่งอินเดยนน ไดเขามาเผย 

แพร่ในเมองจน สมยท่านปราชญ็๋เอก เหหิาจอ และ ขขีจอ 
ก็มบ^างแลว ตำนานจารึกไว้ว่า เพราะมเขตแดนของประเทศจน 

กวางขวางใหญ่หลวงมาก มืเส้นทางทิศตะวนตก ก็เดินทางผ่าน 

ด่าน เง็กมงกวง” ข้ามทะเลทราย มกฮอเอียง’ 

ผ่านทิวเขานำแข็ง ภูเขาทิมาลย กถงเมองอนเตยแลว 

แลวยงมืเล่นทางไปอินเตยได้อกทางหหง คอเดินทางผาน 

บาดงดิบเสกวน ข้ามภูเขา ผ่านเทิอกเขา คุนหอุนขว กถง 

เมองอินเตยได้เหมอนกน ซ็งเส้นทางเหล่านได้ใชการติตตอ 

ซ็อขาย สินคามาตงแด่โบราณกาลมาแส้ว เบนเสนทางทพุวก 

นกพรต ฤาษ โยค เซ็ยน หรึอพระธุดงค์ รูจกด. แต๋เรอง 

เส้นเดินทางหรึอถนนหนทางโนราณส้ห เบ่นทรูกนวาเหมอนดง 

สายแม่นำคงคาโบราณด่าง ๆ พอนาน ๆ บเขามนกตนเขินทางตน 

แม่นํ้าเปลยนแปลงการไหลเวยนของสายนํ้าเกงไห้‘ล่น^น ^''''^ส 

ส้านเมือง ^ 

1 ชายหน่ม คมสึว ภายหลังๆ ตอนแก่ได้มาเบนครุบาเจ้าสำลักกูเขา 

กนหลนซํว์ อขสลัยหนง ชอทนยมเรยกกนาา หลวงทอเคเา (คมส'าเ'ขยน'ขค) 

ผลงานของทานมอยในหนงส® ?เษยโง'ใใ!เรยนเจน (ณาน) เลมท 4 

โดย ธ. ธรทาส. 



6 ศิษย์-เตา-เซยน-เซ็น เล่มทิ โดย ธ. ธรทาส. 

แล่วให้เชอได้อืกอย่างว่า พระพุทธศาสนา เข็าเมองจนยุค 

แรกๆโน้น มีผูนำเข็ามาแบบนกบุญ หรือพระธุดงค์ น้กท์อง 

เทยวจารกแสวงบุญ แบบฤาษื โยค์ ไม่ใช์แบบทางราชการ จง 

ไม่ได้มืการจดบรื4ทกเก็บเรืองไว้ในตำนานเบนปร ะว*ตศาสตร็่ 

ลงสมยราชวงค์ส่น พระเน้าสนเน้งต (สมยสามก๊ก) ได้ 

อญเชิญ มระไตร'บิฎก ของพระพุทธศาสนา จากอินเดยนำเน้า 

มาเมองจน ตอนนจงเบนทางราชการ จารืกในประว“ตศาสาตร็๋ 

ไว้ว่าได้สน้าง น้ดน้าบาว (น้ปะเบยี่) ได้ตงกองแปลพระธรรม 

วินัย และพระคมภร็๋ดูหลกฐานให้เชอว่ามของ น้กายหินยาแ 

(เสียวเส็ง). และของน้กายมหายาน (ไต้เส็ง). ต่างๆ ไว้ 

เบนภาษาจนแลว 

คมสว ชายหนุ่ม ตอนนนย่งเบนหน์มแน่น คนเลอดรอน 

มกวามอยากรู อยากเห็นเรืองลกลบ เบนคนสอดร้อยากพงใน 

เรองลกลบ เรืองทเขาชอบปกบดไว้เบนความลบ หรือรหสลบ 

ของสวรรค ของแต่ละสำนกต่าง ๆ มาก น้ามโอกาสก็หน่เทยว 

หรือแอบไปมุดเน้าตามลำล่กลบ ไปแอบน้นฅว้าหาอ่านหลกฐาน 

ทจารืกไว้เสมอๆ วนทน่งได้พบ พระน้มภีรืบดห'แงฏี 8 ยก 

มอยุ'ผูกหน่ง ชอว่า บสสนาฉเานธรรมน้บพลํน (เขยร 

ฮวบตุนกำ) จารืกไว้ในรูปแบบชวประว”ต ใช้ภาษาจนโบราณ 



ศิษย์-เต๋า-เซยน-เซ็น เล่มท 3 โดย ธ. ธืรทาส. 7 

มาก ได้จารกไว้ในแผ่นหนสีเข็ยว^ ไว้ว่าบ่อเกิดของ ทร81จั๊กง 

มหาโพธสํตวํ่ สรุปความมดงน 

บ่อเกิด พร8เจกง 

พระคมภืรํ่ศิสาจารกชุดนน ได้กล่าวสรุปความไว้ว่า ณ 

สำนกครูบาแห่งภูเขาคงท์งซว ทางทิศตะวนออกเมองจน ได้มื 

หลวงตาเชียนเฒ่า (อวงเซยงเหลาใจว) องค์หนงห่านบำเพ็ญ 

พรต แอบซ่อนตวหลบมุมสงบอยู่ในหุบเขามานบรอย ๆ หรีอ 

พนบ จนล่มอายุตนเองว่าเกิดในแผ่นดินไหน มอายุนานบ 

เห่าไร ๆ แล้ว 

วนหน็ง หลวงตาเชียนเฒ่า (อ๊วงเซยงเหลาใจว) สาธุ 

คุณห่านได้ออกธุดงค์ผ่านบาทิวเขา ลำธารนํ้าตกพร้วได้ยินเสยง 

มเด็กรองไห้ เสยงนนตามสายสมทิโชยมาจากหุบเขาเงอมผา 

เบองสูงมาก ห่านหลางตาเซียนเฒ่า มืหูทิพย์ ก็กำหนดจิต 

แลวค่อยๆ ติดตามสายเสยงนนไปๆ อาศยทิห่านมวิชา อภญญา 

6. ห่าล้วเบาๆ วิซาห่ากายว่างๆ ‘‘ล้วเบา-กายว่าง” 

1 พระคไเภรึ้ขุคแรก ๆ เหล่านพระอริยครูบาทสอนท่านในเมองจืนได้ 

บอกว่าโบราณท่านนกปราชญ์เอาแต่หล่กธรรมไม่สนใจเรองพิริกรรมต่าง ๆ และ 

ไม่สนใจเริองแขกนิกายต่าง ๆ แลวิดวขความเก่าแก่นานเช็นพน ๆ บ ได้ถูกภ*ย์ 

สงครามแทบจะหูดได้ว่าตนกบ*บแท้สูญพ*นธุไปเก่อบหมดแลว 

จากกมเซ็ง แซ่เลวิ พ.ศ. 2482 
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แลวยงมืวิชากงฮู (กงฟู) ชนสูงของจน จงมกำลงภายใน จง 

เหาะตวลอยชนตามไหลภูเขาแต่ละลูกไปได้ เบนของธรรมดา ๆ 

ท่านพยายามติดตามไปจนถงตนเสืยงของเด็กรองไห้นน จนได้ 

พบเดกนอยอยูในถาเลก ๆ ทเงอมผาสงช"น เบนท่พวกนกล่กษ็๋ 

มาอาศยทำรวงร^เพอออกไข่เลยงลูก 

หลว1ตาเนียนเฒ่า (อวาเชยาเหลาโปึว) เอะใจI ทำ 

ไมจงมืเด็กแดงมาอยู่ใน ร้านกอนทรี มองดูไปรอบๆ ปากถํ้า 

นนก็ไม่เห็นมแม่นก มแต่ชนนกและเบอกไข่ยกษ์ท่แตกกองไว้ 

บนหญ็าฟางแหง ๆ ซงคงจะแม่นกไปคาบเอามาทำรงกองใหญ่ 

โอ! อมิตาพุทธ! (สติบญญาธรรมชาติจกษุ เบีนแสง 

สว์างไมมทสนสูด) ท่านจงรีบเข*าไปอ้มเอาเด็กแดงนอ์ยนนขนมา 

ดู เห็นแลวก็ฉงน! นกแปลกใจมาก เด็กน้อยยงหลบตาอยู่ ม่ 

ต็นเหมอนนกอินทรี. ม่ใบหน้าสามเหลยมยาว. หน้าผากกว*าง 

อมนูนโหนก. ขนควดกดำละเอิยดอ่อน เบน!เนยาว ๆ ตงั้อย่บน 

ฐานของควทสูงมาก. เด็กน้อยถกอ้มไว้ พอได้ไอล่น ก็ลมตา 
' ''ค^^ ...1 ^ ทแหลมคมมนาหลอเลยงสายตาสดเสแจว เหมอนเพชรนางาม. 

มจมูกโต่งเบนน้นตรง. ปากสเหลยม. ใบหหนายาวยาน ม่ขอบ 

หูสวย กลมดงเล่นเชอก. ดูรูปลกษณะคล*าย ๆ คนแก่ทม่อายุยืน 

เบนร้อยๆบมาเกิด! น้กษณะโหร้วเฮ'ง อย่างนเข้าตำราว่าบ่ง 

ถงในชาติก่อน ๆ จะตองได้เคยบำเพ็ญพรต หรีอได้สร้างสมบุญ 
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กุศลบารมืทเบนกรรมดแบ่งบนให้แก่สรรพสตว็๋ไว้เบนทาน มา 

มากชาติแล’ว จงได้เกิดมรูปลกษณะดอย์างน 

เสน่ห์งามตาของเด็กน้อยนแรงมาก จงทำให้นกพรตจิต 

หวนไหว! เกิดโลภะจิตอย่างแรง โอ .. เจ’ามาอยู่ในลํ้านได้ 

อย่างไรกน ? 

เด็กน้อย ยงนอนหลบ ๆ ติน ๆ อยู พอได้ยินเสียง 

หลวงใ]เฒ่า เน้าอกครง ก็ลมตามองดูแล’ว ยมI หวเราะน้อยๆ 

ทํน่ารกน่าเอ็นดู มน้ช่างดงดูดอารมณ็๋ ทำให้นกพรตจิตหวนไหว! 

เกิดความน้กและเมตตากรุณาจิต คิดสงสารเด็กน้อยนนอย่างแรง 

กน้า หลวง'ปเฒ่า จิงรบด่วนอ้มเด็กน้อยเอามากอดไว้ แน้วก็ 

มองดซ’าย ดขวาก็ไม์เห็นมอะไร? จิงยอมทำผิดศิล กุมเด็กนน 

หน่ออกจากรงนกอินทรื ขโมยเอาเด็กน้อยทํน่ารกนน มาชุบ 

เลยงไว้ใน สำนกครูบาแห่ง ภูเขาคงห่งช้ว เมองจิน สีบไปเลย 

เด็กน้อย ทน่ารกน่ ได้ตงชอว่า จีกง” เด็กน้อยพอ 

มาอยู่ในสำนกครูบาน่แน้ว ใครเห็นใคร ๆ ก็ร“กเอ็นดูมาก เบน 

เด็กทอบอ่นทางจิตใจ เด็กโตวนโตคนทํเร็วมาก คอโตวนด้วย 

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สง่างามตาด็ รกการศิกษา และโตคน 

ด้วยการผกชอบนงแด่สมาธิตลอดคน แทบจะไม่เคยตองนอน 

จนหลงแตะลงพนเสีอเลย ม่สติบ่ญญาธรรมชาติจกษุ แสดงแวว 
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ของน”กล่ราชญ็๋ เรยนหน”งสือจดจำได้เก์ง สวดมนต์ท่องพระ- 

คมภืร์มืเสยงดเด์นมาแต่เยาวย 

หลวงตาเซียนใ]เฒ่า (อวงเชยงเหลาโจว) สาธุคุณ 

ท่านตงใจพยายามสอนสรรพวิทยาการต่าง ๆ ของสำน”กครูบา 

คงห'งชว หงหมดถ่ายทอดให้แล่ เด็กชาย ปึกง สืบไว้ พออายุ 

ครบ 20 บ่ก็ได้บวชเบนพระภิกษุ แลวได้ออกเทศนาสอนธรรม 

ทาน จาริกไปตามแดนต่าง ๆ แทนครูบาอาจารย์ได้เบนอย่างด 

ภายหลงได้ร”บการแต่งตงให้เบนเจ’าสำนักครูบา คงท่งชํว^ สืบไป 

หลวงตาเข้ยนูใ]เฒ่า (อ็วงเชยงเหลาโปึ*ว) พอเสร็จกิจ 

หน้าทของโพธิส”ตว์ คอถ่ายทอดธรรมดวย ^‘ปึต-ถง-ปึต” 

ให้แล่พร'2ะภกใ^ปีกง แลว หลวงตาเซียนใ]เฒ่า มอายุต่อไปอก 

ร่วม 100 บ แลวสาธุคุณท่านก็ลาโลก ดวยการกำหนดจิต 

เจริญสมละ คุมธาตุ 4. (ดิน-นํ้า-ไฟ-ลม) จนเพ่งจิตได้สมาธิ 

ชนสูง เจริญอานาปานัสสติภาวนา ไปจนได้ “รูปฌ็าน 4.” 

1 สำนกครูบาแหงภูเขาคงท่งซํว์ จนโบราณจืดว่าเบีนศูนย์รวมน*กปราชญ์ 

เกาแก่ แบบมหาวิทยาลํยนาล่น์ทา อินเดย. แลว้ก็เหมอนดํง สำน*กครูบาแห่ง 

ภูเขาซงซํว์ ว*'ดเส็าหลน (เชยวลมย) มณฑล เหอหนาน เบืนสำน*'กเซ็น (ฌาน; 

จน หรหเจาเฮำบังด ผ้สรางไว้ เนอประมาณ 1,600 บก่อน บางยุคกีถกภํ'ย 

สงครามทำลายร็างไป แบบมหาวิทยาลขนาล*'นทา อินเดข เช่นก*'น 

จาก ส. โพธินํนทะ พ.ส. 2609 
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แลวค่อย ๆ ควบคุมธาตุต่าง ๆ ในร่างกายใจตนเอง จนเชำส่ 

อรูปฌาน” ท้สุดปล์อยวางกรงสุดทาย จิตดิบ-สิงขาXดิบ 

แลวก็ตายใน ‘‘ฌานสมาบ”ต” นั้นไป ประว‘ติศาสาตร็๋ได้จาร่ก 

ไว้ว่า สาธุคุณท่านเบน “พระมหาโพจิส‘ตว่” พระอย่างน 

นานๆหลายพนๆบ จงจะมีมาเกิดสกองคํ่หนงแล...สาธุ! 

พบแผ่นศิลาจารก สมใ)ราชวงศํ่ฮน ได้กล่าวไว้ว่า หลวง 

ตาเซยน!]เฒ์า (อ๊วงเซยงเหลาใจว) องค์นเบนทเคารพนั้บถอ 

ของนกปราชญ์ราชบณฑิตมาก จารกไว้หลายราชวงศ์ของพระเจ’า 
แผ่นดินจืน 

มีตำนานกล่าวไว้อกว่า สาธุคุณท่านได้บรรลุถง “ชิรรมกาย 

คอ วขรกาย” ร่างกายจงทรงพลงงานแท่งอายุยืน และได้ 

บรรลุถง “ซรรมจิต คือ วํขรจิต” จิตจงทรงพล‘งงานมี 

“อภญญา ร” มีอภิญญาจิตท่สูงมาก จ็๋งคุมธาตุ 5. (กิม- 

บก-จุ้ย-ฮวย-โทใเ) ธาตุ 6. แบบเด้า-จืน. ทงภายนอกกาย 

และภายในใจตนเองได้ มีสติบญญาเข้าลงธรรมชาติจ‘กษุอย่างน 

ได้ จะทำให้มีอายุยืน 100 บหรีอ 1,000 บก็ทำได้ ติงเวลาท 

จะปลงส‘งขารชวิต คอตายได้ตามตองการทจะตายตรงนนได 

และจะไปเกิดในโลกธาตุใด ๆ หรอโลกธาตุหนง กไดตามตอง 

การ มีวิญญาณอิสระ เพราะมีสติบญญาคุณธรรม ภูมิธรรมติงชน 

“พระมหาโพจิส‘ตา” ทํสำรองเอาไว้เบน พระสมมาส"ม- 

พทธเจา. เพยงอกชนเดิยวก็ได้บรรลุอนุตรล่มมาสัมโพธิญาณ 
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เบ็่นพระสมมาสมพุทธเจ้า องค็๋หนงในอนาคตกาล ท่านจะก์อต^ง 

ศาสนาหรือวางหลกสตรธรรมไว้ในโลกธาตุใด ๆ หรือโลกธาตุหนง 

ก็ได้ แลวท่โลกเขาเคารพคุณธรรมอไเสูงยงใหญ่ของพระมหา 

โพธิสัตว์ก็อย่างน มืพรหมวิหารธรรม 4 ประการ สาธุ! 

พบพระสตร พระอรรถกถาจารย็่กล่าวเรอง อานาปาใเส 

สติภาวนา แปลชอนเบนภาษาจนว่า **เขียวเสกกวง” สูตรน 

กรรมวิธใช้สูดลมหายใจเข้า ปล่อยลมหายใจออก ในท่มอากาศท 

บริสุทธ หรือเรืยกว่า โคจรสมปราณ เบนสูตรบรมธรรมสากล 

ทเรืยกว่าบรมธรรม คอ พร!!เทุทซเจา นกปราชญํ่โบราณก่อน 

พุทธกาลยอมรบ ทเรืยกว่าสากลนน คอสัตว์โลกทุกๆ ชวิต 

พอเกิดมาก็รู้จก อานาปาณะ” คือลมหายใจเข้า ลมหายใจ 

ออก จงจะมืชวิตอยูรอดได้ สัตว์เดรจฉานรู้เพยงแก่นน 

ส่วนมนุษย์เบนยอดของสัตว์โลก มอริยครูคนพบกรรมวิธ 

จงวางสูตรศาสตว์ได้พฒนาสติบญญาสูงจนใช้อานาปาณะนน 

เบนการตบทุกข์กาย ดบทุกข์ใจได้ มสติบญญาสงยง ๆ ขน 

ไปอก ใขีอานาปาณะ มาเจรญสติภาวนา จนเจริญฌานได้ 

ถง “รูปฌาน และ อรูปฌาน” ต่างๆ จนบรรลุถง “ธรรมกาย 

และ ธรรมจิต” ผลคือบำเพ็ญบารมสูงจนได้ “วชรกาย และ 

วชรจิต ” คือจิตเข้าถงศูนย์กลางของพลงงานแห่งธรรมชาติใน 

ร่างกายใจตนเองได้ จิงเกิดมอภิญญาจิตท่สูงมาก ตรงนเขา 

สูตรท ฤาษ โยคื อินเดย โบราณ และพวกเซ็ยนชนสูงใน 
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ล่ทธิเต๋า จน. เท้ล่งและกล่าวสอนศิษย์ไว้ว่า ถาบรรลุล่งสจธาตุ 

ตรงนืแลว จิตจงคมธาตุ 4. (ดิน-นํ้า-ไฟ-ลม) ในร่างกายใจ 

ตนเองได้ แปรธาตุต่าง ๆ ในร่างกายใจตนเองได้มาก เบน 

ความรู้ชน ทระมหาโพธสํตว ทงมอภิญญา 6. และยงจะปล่อย 

วางได้ทุกภาวะ ดบได้ทุกขณะจิต มวิญญาณอิสระคล่องตวมาก 

การทจะเกิด จะไปเกิด จะเกิดด*บได้ตามทตนเองตองการทำ 

จะหยุดพ‘กในสุญตาวิหารธรรมได้ตามทจะตองการแลว สาธุ ! 

พระสูตรตรสไว้ชดเจนมาก แยกสดิบญญาธรรมชาติจ*กษุ 

มภูมิธรรม ถาเบนเพียงแค่สดิบญญาธรรมชาติจ*กษุ ของ 

หระโสดาบ*น. พระสกิทาคามี. พระอนาคามี. พระอรห*นต 

นนท่านมเพียงแค่ด*บทุกขกายด*บทุกข์ใจตนเองได้ และหลุดพว้4 

ว*ฏสงสารในชาตินได้ หมดชาติ-ขาดภพ-นิพพานคออรห*ตภูมิ 

(จบก*นตรงน) คอย“งไม่มืภูมิธรรมสูงอย่าง พระมหาโพธส*ตว่ 

ท่จะม่ไว้เพีอสำรองเบ็(น พระพุทธเจา ในอนาคตกาลหรอมหา 

ก*ปเบองหนาๆ โนน พระมหาโพธส*ตวึ้ ท่านตองสร*างสมบารมี 

ผลงานอนอิงใหญ่ ทตองท่องเทยวไกลๆ ไปโปรดสัตว์ ผ่านทง 

6 ภูมิทวล่งทุก ๆ โลกธาตุ ผลงานอ*นย์งใหญ่ท่ต่องผูกมิตรไมดร 

ไว้ก*บสรรพสัตว์ ล่งสันทบรรลุธรรมอนุตรสัมมาส*มิโพธิญาณ 

เบ็นพระสัมมาสมพุทธเสัา วางศาสนาสอนสรรพสัตว์เขาจิงเชอ 

ถอศสัทธา ตองสรางเหตุบจสัยแห่งพรหมวิหาร 4 เบนบุญกศล 

อย่างนทงไว้ในโลกธาตุนน ๆ คอสรางเหตุไว้ค่อนแล... สาธุ! 
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บทความพิเศษก่อนวนตาย 

(จากเสถียร โพชินนท25) 

ท.ศ. 2509 ชิ. ชิรพาล, ได้นำตนฉบบ ‘‘ศิษย์-เตา 

-เบียน-เซ็น” นไใ]ถาม อาจารย์เสถยร โพธินํนํทะ ก่อน 

วํนทท่านจะจากโลกน 3 วนว่า เกดและตายไดตามทีตอาการ 

ในท1เ 6 ภมิขอา หระมหาโพชิส"ตว น*นทำได้อย่าาไร ?” 

อาจารย์เสถียร โพชิน"นทะ ท่านตอบทนท่ว่า พระสูตร 

พระอภิธรรม ของผายมหายานได้เก็บเรีองนไว้ชํดเจนว่า พร2! 

มหาโพชิส"ตวํ่ ท่านได้สรางสมบำเพ็ญบารมอนยาวนานๆ เร้ม 

ตงแต่ 1.ปถุนนโพชิส"ตา 2.อริยโพชิส"ตวํ่ 3. มหาโพชิสตว 

จนได้บรรลุถง อภิญญา 6. จึงมอภิญญาจิตท่สูงมาก และยง 

มืมหาปณิธานท่จะท่องเท่ยวไปโปรดสรรพสัตว์ทวถงทง 6 ภูมิ 

คอทุก ๆ โลกธาตุก่อน หรอไปทุก ๆ ดวงดาวในมหาจกร์วาลก่อน 

ท่านมิมหาอุดมคติสูงยงใหญ่ท่โลกเคารพบูชา จึงจะบรรลุถง 

พุทธภูมิ. (จบกนตรงน) 

ตรงนความในพระสูตร คอทก ๆ ดวงดาวในโลกทองพ็า 

นนก็มิ สงมิซีวิต คอดาวดวงหนงก็คือโลกธาตุหนง ดงเช่นโลก 

มนุษย์เรานก็สัดว่าดาวดวงหนง เรืยกว่าสหายโลกธาตุ แลวก็มิ 
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พร2?สมมาสมพทธเจา คากยมุนี. ฉะนนพืงเชอว่าโลกธาตุ 

อนๆ หรือดาวดวงอนๆ ก็มอย่างนึ พระไตรบฎก มหายๅน 

ได้จารืกพระนามของ พระพุทธเจาไว้ตง 1,000 พระองค์เลย 

ดงเช่นมพระสูตร ชอว่า ‘‘ไขฮุคเก็ง” มืแพร่หลายใช้สวดเบน 

มงคลสูตรตามว่ดจนและโรงเจต่าง ๆ เขาสอนให้เชอกนมาอย่างน 

พ.ศ. 2510 ธ.ธีรทาส. ได้ถาม พระอาจารย์หลวงจน 

เยนบุญภิกขุ ท์านได้บวชทว*ดโซกาย เมืองจน ภายหลงมา 

เบนเจ^อาวาสวดทิพย์วารื บ^นหมอ กทม. (ก่อนมรณภาพ 1 บ) 

ธ. ธีรทาส. ลามว่า หลกฐานทมาของ พระสตร 

เกยวกบเรือง อานาปานสสตภาวนา สาธุคุณท่านได้เบด 

พระคไเภร็๋ชุด มหฺาปร*รีเญาปารมตาสตร 600 ยก ที่ พร2? 

กงรี]าจ*ง นำมาจากมหาวิทยาลย นาสนทา อินเดย ได้พบว่า 

“ อานาปานสสตภาวนา ” จนแปลเบนภาษาจนอ่านว่า 

“เซยวเส็กกวง” บางนิกายจนพูดภาษาอินเดย-อานาบว-ก็มื. 

เขียวเส็กกวง เบนกรรมวิธทใช้กำหนดทิสมหายใจเข*ไ 

และปล่อยลมหายใจออก (อานาปาณะ) ผายล่ทธิเต๋านิยมเรืยกว่า 

การ “โคจรลมปราณ” ภาคปฏิบ“ติปุถุชนจะตองเรืมตนการ 

เจริญสมถะกรรมวิธก่อน จนสูง ๆ ขนไปเกิดมืสมาธิจิต แลวถ่ด 
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ไปจงเจริญอานาปานัสสสิภาวนา จนได้ รูปฌาน 4.” 

เบนบรมธรรม เบนโลกยธรรมทนกปราชญ์โบราณสรรเสริญมาก 

ใช้กนมากมมาก่อนพุทธกาลแลว จงมืคำกล่าวกนไว้ว่า พวกฤาษ 

โยคื อินเดืย. และพวกเซ็ยนชนสูงในลทธิเต๋า เมองจืน ท่าน 

ถือศลกินวาตา คอกินลม กินอากาศทบริสุทธ กินลมปราณ 

อาหารหยาบใช้นอยมาก ม่งการเจริญ รูปฌาน คอ ฌานโลอย 

ให้ได้ก่อนจงมอายุทรงพลงงาน อายุถืนเบ็นรอย ๆ เบนพน ๆ บได 

พระคไเภร์สายตรงเซ็น (ฌาน) เก็บเริองไว้ว่า รูปฌาน 

คือ ฌานโลกีย์ มมาก่อนพุทธกาลนมนานแลว พระพุทป็เจา 

ตรสไว้ว่าเบนมดสองคม มคุณและมโทษเท่ากน. อนตรายตรง 

ทศิษย์บญญาย*งอ่อน ไม่เขาใจร้แจงอนุสยจิตใจตนเอง ขาด 

สสิบญญาธรรมชาติจ*กษุ ม*กจะชอบสิตรูปฌาน หลงใหลรูป 

นิมิตต่าง ๆ ท่ตนเองศิตไปทำให้ม่ขน สรางให้เกิดในจอจิต แลว 

หลงผิดศิตว่าเบนของจริง เบ็นส*จภาวะ หลงผิดตอนปลายมอ 

ม*กจะแก้ยาก บางรายแก้ไม่ตก คอนิมิตหลอกก็ม จิตหลอน 

ตวเองก็ม่ คิดว่าเบนของจริงไปหมด แก้ยากทสุดบางก่นพูดเอง 

เออเอง ขาดสสิบญญาตรงน ทสุดเพยนไปก็ม่ทุกๆ ศาสนา 

จบจดได้พวกนม*กจะชอบอวดว่าตนได้บรรลุธรรมริเสษแลา 

หลงผิดว่ามทวยเทพ มเทวดาเบ็นองค์ใน ม่ริญญาณมาประท*บ 

จิตตน ภาษาทใช้สอบอารมณ็๋ กรรมฐานว่าย*งหลงงมงายใน 

อารมณ์อย่างหนิง. 
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กรรมวิธืดง่าย ๆ พวกนมกจะใช้กรรมวิธอย่างนก่อน 

คือโลก่ยกรรมใช้ก่อบาปมากกว่าบุญ มในทุก ๆ ศาสนา จบเคลด 

ลบดได้ง่าย ๆ ตรงทจิตย'งไม่สงบ จิตย*งเกิดตบ มความคดปรุง 

แต่งเร้องไร้สาระ จิตว่น จิตไม่ว่าง พวกนมกจะไม่สงบใน 

ตอนปลายมอ และไม่หลุดพนวฏสงสาร ไมนิพพาน ยกเวน 

เจาตวจะพดอวดเองต่าง ๆ ว่านิพพานแลว อวดว่าบรรลุธรรม 

วิเศษแลว กรรม! 

ทระ'ส้มมาส้มทุทฃเจ‘า ศากยมุนิ ดรสรู้แลวจิงแยกธาตุ 

ดสตรศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านิจนหมด เห็นภยมโทษบางอยางทแล 

ยากพระพุทธองค์จิงส้ดบท แก้ความวางสูตรเซ็ยใหม่ เอาคราม 

ปลอดภยเบี่นเบาหมาย ล*ดตดทางมุ่งเอาความหลุดพ‘แลล'แ 

ออกจาก ^^รปฌาน” รูปฌานต่าง ๆ แลวเส้าสู่ ฌานโพิบุตร 

คือ อรปฌาน^^ ฉะนนอรูปฌานจิงเบนซอง'เาร"พุห®ศาลแา 

แท้เบนมญญาวมุตต ทดบอตตา-ดบตวตน* ดบอาตมน ดบอวชา 

ให้ร้แจงอนตตา เส้าสุญตานิพพานแล...สาธุ! 

แลวย*งม่าากปร*ชญาดรยลน นักคานบางคน ท'งจนและไทอ 

ชอบค*านพดว่า พวกครทง 6 เบนอรยครูซอง สทธตกราชกุมาร 

มาก่อน บางองค์ก็ทำรูปฌาน และอรูปฌาน ไดเหมอนกน. 

บางองค์ก็เซาสญตาได้ แลวจะว่าเบนซองพุทธแห เบนสุญตา 

นิพพานได้อย่างไรก*น ? 
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อาจารยเลถียX โพธนนท?; ขอตอบแก้ความตรงน']ว้ว่ๅ 

ครูพง 6 ทำไดกจริงอยู แต่ของท่านครูเหล่านน ยงติดอาตม'น 

ตดม่รมาดมน ต่วตนพั้เละเอืยดอยูต่างกํบพระพุทธศาสนาอย่างน 

แตกไมใชของครูทง 6 ต่าไปนะ! ท่านมสติบญญาสอนศิษย์เบน 

พร'ะ'สมมาสมพุพธเอา ได้ไม่ใช์ครูชนตํๅๆ นะ! ผ้ม่คุณธรรม 

ความกต*ญณูกตเวทิคุณจะตองเคารพ ไม่ใช่เนรคุณ เพราะท่าน 

เบนครูของพระสมมาสมพุทธเจาพ')ฤ(‘3[ๅท่{ต่ย'3 คือ]]ทวด 

พระพุทธศาสนา เบาหมาย ดบอตตา ดบตวตน ต่บอวิชา. 

ดบอาตมน ดบปรมาตมน จงหลุดพนวฏสงสารได้สนเชิง ต่าง 

กนเพยงแคน. (จดจำไวใ'ห้แม่นยำจะไม่สอบตค.) 

อาจารยเสถยร โพธินนทะ ตอบยํ้าความเร้องนไว้อกว่า 

เท่าทอ์านในประว*ติศาสตร์ หรอบจจุบน ผู้4งไม่เแจงสูตร 

ศาสตรนจรง มกจะแยกสตบญญาตรงนไม่เบน หรือผทํย'งไม่ 

บรรลุถงธรรมนบางเลย ม’กจะสงส*ย หรือชอบคานเรืองด*งท 

กล่าวมานนมาก. 

ขาพเจพอบ*นทํกธรรมเก็บเรืองฝาฦไๅให้แก์คูนุชนว่บ^^งๆ 

อยาหลงผิด ทตองการรูแจงส”จจธรรมแนวนแล... สาธุ! 

จาก ธ. ธีรทาส. 
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บททิ 2 

พร211จาเหพิยงบตี่-ปลอมทร2!องคํ่Iนนกรรมกร 

พงธรรมช่างไม้-มณทลก"งโจว-เม่านํวฮรบ 

เรียบเรืยง โดย ธ. ธรทาส. 

พร:!ภกษุตี่หย (พร:!บญญา) ส่งได้สดบมาอย่างน 

จากตำนาน สำนํกครบาแห่งภูเขาเม่าช่าฮวบ มณฑล กงโซว 

จน ม้วนหนง พร:!เจาเหลีบงบู๊ตี่ ได้ปลอมแปลงพระองค์เอง 

เบนสาม*ญชน แอบหนออกจาก พระราชวงหลวง ท่องเทยวไป 

สบราชการลบตามเม้องต่าง ๆ วนหนงพระ องค์ท่านได้เชาไปขอ 

พก่แรมในวดแห่งหนง ข้อสำน*กครุบาแห่งภเขาเม่าขวฮวบ 
^1’"1. พอเสวยพระกระยาหารวดเสรจแลว กออกเทยวเดนชมดูตาม 

รอบ ๆ ว*ดนน เห็นม้ช่างไม้กล่มหนงกำลงทำงานซ่อมแซมหลง 

คาโบสถ์เก่า จงหยุดดูก่อน 

ม้ห*วหน้าช่างไม้ ข้อนายก‘งฮู เห็นแลวก็ท่ง! ไนรูป 

ล*กษณะ แลวได้ส่งเสยงรองตะโกนลงมาจากหลงคาโบสล นบว่า 

อาเฮีย! พ่อหน่มรูปหล่อคนทํยนดูออูนน เฮย! เฮย! 

ลอเขามาพ*กวด ขอกินขาวว*ดจนอมแลว แต่อย่าได้ลมทำบุญทาน 

ไว้บ’างซ็! ชาติหนาๆ จะได้ไม่เบนหนว*ด แลวจะได้เกิดเบน 

คนรูปสวยงาม รูปหล่ออย่างนอกนะ! 
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หรอสอ ! จะถอว่า ขาวของว่ดนน เบีนว่ตถุของกลาง 

ทชาวบานเขาอุทิศให้ไว้ หรอจะเลืยงอกว่าเขาทำบุญแจกทาน 

ให้เบนทานใครๆ ก็ใช้ได้ต่างหาก! 

โอ! นนก็จริงอยู่ แต่เจาจงอย่าได้ลมความจริงไปว่า เจา 

ของขืาวสุก และว*ตสุสงของต่างๆเหล่านน ทุกๆ คนเขาได้ 

ยกมือขนไหว้ ! แลวปากพูด ทำการอธิษฐานจิตต่าง ๆ อธิษฐาน 

จิตไว้ล่อนทิจะทำบุญทานนนทุกๆ คนไปนะ! จริงไหม? 

แลวเรองอธิษฐานจิตล่อนทำบุญนน จะมืใครกลาเลยงว่า 

ไม่จริง... หรอไม่มือย่างนนบางไหม ? ก็ขอเชิญให้เขาผ้จะค“ด 

คานนน ไปดูได้มืทุก ๆ ว่ด มืทุก ๆ ศาลเจา ทุกโรงเจกนเลย 

เบ็นคำตอบก็แลว้กนเอย! 

โอ! อาเฮีย! รูปลอช่างหล่อสวยงามจงเลย อว! ชกจะ 

หลงเสนหในรูปสวยงามของลอบางแลววา... คิดอยากจะขอบอก 

ความจรงให พงรบรูแจง??จธรรมไว้อกอยางว่า คิอทุกคนหรอ 

ทุกๆ คร่งในจิตใจของผูทำบุญทานนน ปีตเขามงหาง” 

จตมเจตนาเบนความยดมนถอมแไๅ ขอให้จงได้ลาภผลต่าง ๆ 

นานา กลบคนมานะ! พอไหว้แลวก็ขอให้ได้อย่างโนน! ขอ 

ให้ประสพผลสำเร็จโชคดอย่างน นนคิอเขาได้ทำสัญญา เบน 

การทวงหนไวล่อนแลวนะ ! คอยทวงคืนเวรกรรมไว้ในต่วแลว 

นะ! อย่าสงสัย! แลวจะมืศิษย์โง่ค'านเร็องนอกบ^งไหม? 
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อาเฮีย ! จงตงใจพ้งไว้ให้ด อวรํกเฮยมาก พ้งธรรมะให้ 

ประทบจิต ติดวิญญาณไว้เลยว่า ใน พระสูตร และ พระอภิธรรม 

ตรสสอนไว้ว่า เมือมืเจตนา คอจิตเกิดแลว เบ็นมโนกรรม 

เมือมืกรรมก็ย่อมจะมืแรงกรรมวิบากของผลนนตามมา มนมืพลง 

งานเบนแรงกรรมเครือข่ายทสืบเนอง สนองตอบมาในว่ฏสงสาร 

อย่างหนง กรรมขามภพข่ามชาติระยะยาวนานๆ ไปทางโนน 

ทเดยว จะจบไม่ลงอกดวยนะ! 

แลวทชาวบานเขายอมทำบุญให้แก่ว่ด ให้ง่าย ๆ นน ตรง 

นเบ็๋นเพราะว่า แรงกรรมวิบากของบุญ ถกสอนก่ายทอดกนลง 

มาจนเบนวฒฺนธรรม ว่าพระภิกบุเบี่นเนอนาบุญ ท่านเบนผูถอศล 

มืคุณธรรมเพอแบ่งบนให้แก่สรรพสํตว ทานมศลเบนดุลถวง 

โลกให้สงบเย็น ให้สงคมมืสามคคธรรม สนติภาพอนยาวนานๆ 

จะได้เภิดข่นบ^ง. การทำบุญทานกคือเพาะเชอบุญกุศล ใหเกิด 

ผลเจริญงอกงามดในชาติหนิา ๆ ได้ย็ก เขาจิงศรทธาการทำบุญ 

ทานให้แก่พระภิกษุ นกบวช นกบุญ แต่เขาก็หวงผลบุญนน 

ต่างๆนานาเช่นกุนเอยอย่าสงสย! จะมืชาวพุทธแท้ทรู้แจงกรรม 

อย่าง นมืในเมืองน สักกท่าน ? 

โอ! โฮ! อมิตาพทธ! เดยวก่อน อาเฮย! ลอ! ทำไม 

มืรืงสทองเหลองอร่ามบนใบหนา ออกมาเบนแวบ! แวน! ศก 

ดวยล่ะ! หอ! ช่างสวยงามจริงๆ ตงแต่อยูวดมานานบ ก!!งไม่ 

เคยได้พบเห็นคนสวยอย่างน หรือจะเบนเทวดาแปลงกายลงมา 

เท้ยวชมเมืองมนุษย์กนบาง หรือเปล่า สงสัย? 



22 ศิษย็๋-เต๋า-เซยน-เซ็น เล่มท 3 โดย ธ, ธรทาส. 

จะบอกให้ อว! ชื่อนายกงฮ เบนศิษย์กนกุฏิของวดน 

วนนตงใจจะพูด บอกธรรมะขอฝากคน/กใว้ว่า จงอย่าลม! 

จงอย่าได้ลม คำว่า-อธิษฐานชิต หรือคำสาบาน คำสาป” 

ต่าง ๆ นน จงอย่าได้ดถกว่า เขาพดเล่น ๆ ไปนะ! มนมืแรง 

กรรมวบากผล ตดตามทางจดเจทุกคาพูด เบนวจกรรม เบน 

มโนกรรม มนประทบจิต ติดวิญญาณเขาไปแลว ติดตามไป 

ทุกชาติภพในพระอภิธรรมว่า ไปลงได้ท^ง 6 ภูมิเชยวนะ! อย่า 

สงสย ! 

เอาละ! นายกงฮู หลงเสน่ห้รูปหล่อ เบนคนสวยงาม 

จริง ๆ ของ อาเฮีย มาก จึงหลงพูดแต่ธรรมะให้พ้งเสยมากมาย 

เลย! เจ^มาวนน กินขฑวด นอนวด จะไม่มิเงินทำบุญทาน 

ไว้บางเลย ก็ไม่เบนไร... แต่ตองชดใช้หนนน ดวยแรงงาน 

ทางกายบ^งกได้ ช์วยว่ดทำงานการขนไม้ ให้เขาซ่อมแซมโบสถ์ 

ว”ดก็ได้บุญชดใช้หน/ดก็ได้เซ่นกนเอย 

ตรงนทาง พระอภิธรรม กล่าวลงเรืองวิญญาณศาสตร์ 

ได้กล่าวไว้ว่า ออกแรงกายทำบุญ ได้บุญมากเหมิอนกน เจาไป 

เกิดในชาติหนา ๆ จะได้ไม่ตองเบนหน พระสงฆ์ หรือหนว”ด 

เบนหนสินของสรรพสตร์ คือติดหนบญ...ติดหนคณ...มีหน 

คางไว้ในวฎส1สารมาก ... ชิะเบนบาปเวรกรรม เกดชิาติ 
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หน็า ๆ จ?!ถูกเขาบ่งคบวญญาณ ไม่มีความอ๊สร?เทางชิตใจ. 

ก็นรกเหมอนกนนะ I 

แลวลาคนทิมืเวรบาปกรรมหใมีา ๆ ไปเกิดในบ*านเมองนน 

จะตองถูกโทษทณฑ็๋ หรือถูกเขาบงคบทางใจ บงคบให้สยบ 

ทางใจ เรืยกว่าวิญญาณไม่อิสระ แลวบาปกรรมอย่างน จะทำ 

ให้บญหาซ็วิตอาภพแก้ไม่ตกได้ง่าย ๆ นักนะ! คนยงมองขาม 

บาปเวรนนันไป กรรม ! 

อ*วนาขนังฮู นักลอมาก ขอบอกธรรมะน เอาบุญวะI ขอ 

ให้มนุษย์คนใด ๆ ลารู้กฎแห่งกรรมวิบากสูตรนไว้บ^ง เห่ากบม่สติ 

บญญาธรรมชาตินักชุ จะได้ปลอดนัยในนัฏสงสารมากแล...สาธุI 

พร?แนัาเหลียงบูฅี่ ได้พง นายนังฮู ช่างไม้นัด ซ็ง 

เบนศิษย์กนกุฏิของ สำนักครูบาแห่งภูเขา วดเม่าขวฮวบ นน 

พดจามีเหตุผล เบนธรรมะทซาบซงกินใจ เบ็นยงนัก! ซงยง 

ไม่เคยได้พ้ง พระหรือนักปราชญ็่ในเมีองหลวง ห่านไหน ๆ 

เทศนาให้พ้งอย่างนมาก่อนบางเลย จงจำนน นายกงฮู แลวก 

เดินเขาไปช่วยเขาขนไม้ขอ ไม้แปร หยิบล่งไม้เหล่านน ขน 

หลงคาโบสถ์จนเสร็จ ก็หยุดเหนอย แลวก็ลาจากสำนักครูบา 

นัดเม่าซวฮวบ มณฑลนังโซว นนไป โดยทไม่มีใครรูว่า 

เจาหน่มคนนนคอ พร?แปีากรุงจน ฮ่องเตแทไดปลอมแปลง 

พระองถ์เบนสาม*ญชนมาทเด้ยวแล... 
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บทท 3 

พร'??เปีาเหลียงบูตี่ไม่แสด^ต‘วเบนกษํตริยํ่ เมื่อพบพร2เจกง 

ถามเรื่องบญ-แล2เ-กคล-ต่างก“นอย่ๅงไร ? 

เร่ยบเรยง ไดย ธ. ธรทาส. 

พร?เภกษุตหุย (พร2เบญญา) ด“งได้สดบมาอย่างน จาก 

ตำนานพนเมืองทเก็บเรองของ สำน“กครูบาแห่ง ภูเขาคงท่งชำปีน. 

ว่าเรองมืในสมยหนง พร2แปี*าเหลียงบูตี่ ได้ทราบข่าวจากครูชา 

อาจารย และจากชาวบาน เขาพูดเล่าลอกนแพร่หลายมากว่า 

บนภูเขา แห่งคงท่งซว ได้มืพร2เหลวงตาปีนเฒ่า ทมือายุยน 

คํ้าพาอยู่องค์หนง ท่านมื่รูปร่างกาย บุคลิกลกษณะทมืแปลก 

พิลกกกกอ คอมืต็นเหมือนคลาย ๆ นกอินทร่ ใบหน่าก็สามเหลยม 

ยาวๆ ดูคลายหใภ้นกมาเกิด ชอ พร2เจกง ท่านเกิดจากไข่ 

นกอินทร่. ท่านอวงเชํยงเหลาโปีว (พร2เราจาแห่งฌ์านครบา) 

ไปพบในถา บนภูเขา ไดนำเอามาชุบเลิยงสอนวิชาการบำเพ็ญ 

พรตแบบพูทธ และแบบเตา จนถือศิลกินวาตาได้อา^หลบมม 

สงบแอบซ่อนตวไว้ตามเทอกภูเขา คงท่งชํๅ ทางทิศตะวนออก 

ของเมองจืน สาธุคุณองค์นชอบอาศยอย่กบธรรมชาติ มืความ 

สินโดษ คอยินดในลิงทตนมือยู ตนได้อย ท่านชอบอย่กบ 
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พวกพชผํกผลไม้ ลูกเชียนท้อ ซ็งเบนผลไม้ทิพย์ ของเทวดา 

ตนหนงอยู่ตามภูเขานํ้าตกมือาฒุนเบนพนบ ลูกเซ็ยนทอ มืทง 

พนธุกินดิบพนธุกินสุก (สุกณืหลอง) พวกเซ็ยนโบราณปกบดไว้ 

เบนความลบให้รู้ไว้ในกลุ่มพวกเดยวกน ใช้เบ็นอาหารบำรุงกาย 

บำรุงสมอง ทำให้อายุยืนใช้มาหลาย ๆ รอย ๆ พน ชวอายุคนมา 

แลว ส่วนใบเขยวสดใสเบ็นท้นด ใช้เพ่งดูให้เกิดอารมณ์สมถะดื 

พร2!ปีกง ในสายตาของปากชาวบาน ปุถุชนคนโลกย์ 

ว่าท่านเบ็่น พระบ^ๆบอๆ เพราะว่าท่านพูดจาเถรตรงจนเกิน 

ไป บางทิก็พูดเบนปริศนาธรรม ฝากคนพ้งให้เอาไปคิด ต๋ให้ 

แตกเอง บางครงก็พูดขวางโลกเขาไปเลย มนช่างขัดต่อกิเลส 

ต”ณหาอุปาทานต่าง ๆ ของส่งคม ผนโลกทเขาหลงใหลกนในยุค 

ใณั้มากเกินไป เขาพ่งไม่เขพู รบไม่ไหว บางคนพ่งไม่รูเรืองเอา 

เลย! พระอย่างนชาวท้านพูดว่า พร?!ปีกง เบนพระดิบๆ สุกๆ 

หรือพระห่ามๆ เพยนไปเลย!^ หลวงท้อเฒ่า ได้พ้งแลวชอบใจ 

1. บุญพืนของโลกยํ่ คือจตยดม่นถอม่นไนผลกรรม กรรมดทตนไต้ท้า 

ไต้ท้น เบี่นอตตา ตวตน ตองเวขนว่ายตายเกดในวฏสงสารทง 6 ภูม. ฉะท้น 

ผ้ทหลุดพนแลว และรู้แจงกฎแห่งกรรมวบากทด จงเห็นว่าจะทำบุญไต้มากมาย 

บุญจะดอย่างไรก็ตองมสังขารไต้รองร*บผลบุญท้น คือเก็ดแก่เจ็บตายในสัฎสงสาร 

คอยร*บบุญของตนเอง ผ้ได้สตเห็นภ'ยในการเกดอก ม*นไม่สนุกในการเกิดแก่ 

เจ็บตายเสยแลว ส้เอานิพพานไม่ไต้ สับทุกขํ่กายใจ หมดสัฏจ'กรได้สนเขงเลย 

อย่างน. แลวนิพพานเบนโลกุตรธรรมจะมใครสนไจจริงสันสักกท่าน . .. ? 

จาก 2). โ'ฬธิขันทะ ฬ.?เ. 2509 
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ได้แต่ยมๆ หรอหวเราะแบบจิตว่าง ท์านก็ไม์เอากบใครๆ ง่ายๆ 

นํก จิงเบนพระทไร้ประโยชน์ในทางโลกืย์นิยมไป เบนกรรม 

ชองสํตว็๋โลกทขาดบุญ เขาไม่ถงธรรมะอย่างนิเองเอย ... 

พระเจาเหลึยงนูตี่ ได้เคยพ้งเทศนาธรรม และผ่านพบ 

พระเถระผู้ใหญ่ และครูบาอาจารย์ชอดงของเต๋า พวกเซ็ยนชน 

สูง นกปราชญ์หรอศาสดาจารย์ทเก่งมาก็มากแลว พอได้ยินข่าว 

ว่าม พระแบบน ก็สนใจทนท คิดว่าไม่ใช่พระธรรมดา จิง 

อยากทจะรู้จกความจ?งย์ง ๆ ขนไปอก ภายหล่งได้สิบเสาะเสน 

ทางไปคนหาจนพบ พระปึกง 

พระเปึ*าเหลียฌูตี พอได้เห็นรูปร่าง มลกษณะพิเศษ 

มรูปทรงใบหนา สามเหลยมยาว ๆ มดวงตาแหลมคมเหมอนดง 

ตานกอนทร่หรือตาหงส์ นิราศแจ์มใส สายตานิแสงพ่งตรง 

ออกมา ไม่กวดแกว่ง. นิเสียงพูดจาเย็น ๆ ยาว ๆ นิอำนาจลกลบ 

พิงแลวหน่วงจิตใจคน ให้อยากพิงเสียงนนอก ล่กษณะโหงวเฮง 

อย่างนิ ดูช่างพิลก ๆ สงสยหรือคงจะเบนมนุษย์เผ่าพนธุโบราณ 

เบนล^นๆบ ทย่งหลงตกคางโลกไว้เบนแน่ บางทก็ย“งมแสง 

รงสีเหลองอร่าม แวบ! แวบ! ออกมาจากใบหใภ้ เห็นพล“ง 

งานแสงอย่างนิแลว ก็แปลกใจมาก ซ็งย่งไม่เคยได้พบเห็นมา 

ก่อน จิงเกิดศรทธาจิต ได้เข่าใกล้ไปนม“สการ แลวก็ขอถาม 



ศิษย์-เต๋า-เซ็ยน-เซ็น เล่มทิ 3 โดย ธ. ธืรทาส. 27 

บญหาธรรมะ ทย่งของใจ ไม่รู้แจ*ง์ในธรรมบางอย่าง เพือทจะ 

ดเชิงของ หชิวงพ่อเฒ่า สูทก่อน 

พระเจ่าเหลียงบตี่ นมสการแล่ว ได้ถาม หลวงพ่อเฒ่าว่า 

ขาพเจาได้ออกเงินทอง ได้ทำกุศลสรางวดแจกทานทุกอย่างไว้ 

มากมาย เวลามนสนองตอบกลบมาแลว ไดผลอยางไร ? แลว 

กุศล-และบุญมนต่างกนอย่างไร ? พระกุณเจา 

พระหลวงตาจีน (จกง) ตอบว่า ไม่มีกุศลเลย’^ 

ไม่เบนกุศลเลย และไม่ใช่เบนทางนำมาซงกุศลแต่อย่างไรเลย-* 

และยงไม่เกยวของเนองดวยกบคำว่า ^^กุศอ ทงปวงอืกดวย. 

เพราะว่า-กุศล-นนจะเกิดขนได้จาก ธรรมกาย แอธว'ว'ม 

จิต^^ จนร้แจงทางอนุสํยจิตใจตนเองก่อน สูงขนไปอกมสต 

บญญาธรรมชาติจกษ และปล่อยวางทางจิตใจ จนดบกิเลส 

ตณหาอุปาทาน กุศลตดวฎสงสารการเกิดแก่เจ็บตาย ทสูดได 

มรรคผลนิพพาน สูงสูดลง พระโพธญาณ ซงแนวทาง 

ธรรมะอย่างน จิงเรยกว่า กุศล ทแทจรง 

พระเจ่าเหลียงนฅี่ ได้พ่งคำตอบ ของ หลวงพ่อเฒ่า 

องค็๋นว่าอย่างใณั้ “ไม่มีกุศลเลข” พ้งแลวสะดุ้งI แทบจะ 

เบนลม แต่ในใจกิดว่า วน์นเราเขามาผิดวด หรอไหวพระผด 
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องคหรอเปล่าหนอ ... ยงฉงนฉงายมากทสุด มอารมณ์ล่าง ... 

คำวา ไม่มีกุศฟิเฟิย อย่างน? ทำไว้ตงเยอะแยะแลว บอกว่า 

ไม่มกุศล... 

พร?;หลวงตาจีน (จกง) มญาณทํรู้วาระจิตผู้พงธรรมด 

จิงได้พูดอกว่า ทเจาได้บอกว่าออกเงินทองไปช่วยการสร^งว”ด 

ต่างๆ ทำกุศลแจกทานทงปวงทพูดมาในั้เ มนเบึนเพืยงแค่ทำบุญ 

เจาได้ทำบุญ เบนโลถียบุญ เพราะว่าบุญนนแปลว่าความดงาม 

คุณงามความด้ของโลกืย์ บุญเบนของโลกยกุข ม่ประจำวฎสงสาร 

ซ็งปุถุชนคนโลกย์ตองการบุญกนมาก เพราะย'งไม่รู้แจงธรรมะ 

**ว่าการเกิดคอบุกข” การเกิดม่ชาติภพ ตองม่กรรมคอเกิด 

แก่เจ็บตาย เบืนกรรมทบ'งคบดวในว่ฏจํกร อย่าสงส”ย ! คอ 

ย'ง้ไม่ได้ตดว'ฏสงสาร ย'งไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพาน ทํด'บทุกข์ 

ได้สนเช่งแล ... 

พร?;เจาเหลียงบูต ม่พนความรู้พระพุทธศาสนา เพยง 

แก่โลกิยธรรม คอธรรมทจะให้อย่รอดแล่ทาง ‘‘โลกยึ้” เท่านน 

พอมาได้พ้ง หลวงพ่อเฒ่า เทศนาตอบตรงคำว่า “ไม่มีกุศล 

เลย ’ พงแลวก็ตกใจ! จะไม่ม่กุศลไปได้อย่างไรกน? ม'น 

ช่างสงสยงงๆ ฉงนฉงายไปเลย! เพราะยงไม่ม่ความร้แจงราก 

เหงาสจธรรม เร้อง “บุญ แล?; กุศล” ย”งแยกบุญ แยกกุศล 
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ไม่ออกยงสบสน ภายในจิตใจก็อึดอ่ดว่า วนนเราจะเขาวิดถก 

ไหม .., จะไหว้พระผิดองค์ไปหรือเม่ล่าหนอ ... ? 

ทร'ะหลวงตาจน (ปึกง) ท่านม่ญาณทรู้วาระจิตผู้อนๆ ด 

จิงได้เทศนาธรรมต่อไปอึกว่า เดยวก่อน ! เรืองท่เจาได้กระทำ 

ไปทงหมดใณั้ มนเบึนเพยงแค่บุญ ได้ทำบุญเท่า‘ฒั้เอง. แลว 

เจาย"งม่ความของใจ สงสัยต่อไปอึกว่า การทำบุญแบบใน 

ชาติต่อ ๆ ไป จะได้บุญสนองตอบกลบมาอย่างไร ... มืบุญเบน 

แบบอย่างไหนอึกใช่ไหม ย*งสงสย ... ? 

โอ ! หลวงห่อเฒ่า ขอตอบให้รู้แจงกฎแห่งกรรมวิบาก 

ของบุญให้หายสงสยของใจเรืองบุญเสยเลย ว่าการทํได้ทำบุญ 

แบบอย่างนน คือเหวสมม่ต ได้เหวสมปต ทไม่เท่ยงพูดง่ายๆ 

ทำบุญแบบอย่างใทั้าจะสนองตอบ ทำให้เจาได้ไปเกิดเบ่นคนม่บุญ 

มาก ได้รูปสวย รวยทรพค์ บญญาโลกย์ด โรคภยนอย อายุยน 

มืบริวารทด เกิดในบานเมองทสวยงาม ม่โลก็ยสมบตมากกว่า 

ชนท^งหลาย เบ็๋น “เหวนิยม” แลวิอย่าหลงจนเกินไปนก 

เจวิได้มโอกาสใช้บุญนไแพยงแค่ มืลมหายใจเขาและลมหายใจ 

ออก ท่ไม่เท่ยงเท่าใ^เอง ชวิคราวแลวิก็ท่งม่นไป อย่าสงสํย ! 
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คํมภีรํ่เทวคาลตร 

โอ! หลวงห่อเฒ่า รูว่าภายในจิตใจของเจา ยงสงล่ย 

อกต่อไปว่า เทาสมบต’^ จะได้มาอย่างไรอกใช่ไหม? เอ^! 

หลวงห่อเฒ่า จะตอบแก้ความของใจสงสยทิล่กลงไปอกว่า ตาม 

คมภร์เทวศาสตร์ กล่าวไว้ว่า เทวสมปตต่างๆ ‘เณั้เจาจะได้มา 

จาก พวกทได้รบการแจกทานไปในชาต่ก่อน ๆ พวกท้ได้รบ 

ล่วนบุญจากเจาไป หรือได้พงใบบุญจากเจาไปเอง ไม่ใน 

ชาติใดหรือชาติหนงพอถงเวลาอายของบุญล่งผลก็จะเอามาคน 

บุญท^งปวงตามกฎแห่งกรรมวิบาก “ เหตุอย่างไร-ผลตามมา 

อย่างนํ้น ” เบนกรรมวิบากทติดตามไปในวฏสงสารอืกดวย. 

เจาจงพ้งให้ด จดจำไว้ให้แม่นยำทเดยวว่า คอเท่ากบว่า 

พวกท่ได้รบส่วนบุญ ของเจา หรืออาศํยใบบุญจากเจ^ไป'เณั้ ก็ 

คอพวกเขาเหล่า^ได้ขอยมบุญ ขอยมบุญจากเจ’าไปใช้ก่อน 

ต่างหาก ! ขอยืมบุญไปใช้ชวคราวก่อนต่างหาก! อย่าสงสย! 
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คํมภีรํ่บุญแล25ทาน 

ให้เชอว่าตายแลวเกิด 

หลวงพ่อเฒ่า ขอสรุปความในคำตอบตาม ทร?;คํมภีร' 

ใ)ญแล?;ทาน ทได้กล่าวสอใ4ไว้ว่า ^^ใเญ-คือเอา-เอาบุญ- 

ทำใเญ ” การทำบุญใ4ใเส่วนมากจิตได้ยดมนถอมนเบนอ'ตตา 

ต'วตน เบ็นอุปาทานคอนกเอาเองแลวจิตยดม'นถือม'นว่าจะตอง 

เบ็นอย่างนนๆ ‘บุญ-คอเอา-เอาบุญ-ทำบุญ” ทุกๆคนกไแลย1 

ส่วนคำว่า ทาน-สูงขนไปอกช*น ทานก็คอให้ทาน แจก 

ทานไป จิตใจเส์ยสละมากกว่า จิตปล่อยวางความยดม่นถอม'น 

ลดนอยลงบางแลว. ให้ทาน แจกทาน ผลกรรมไปในทาง 

วิญญาณอิสระ สูงสุดยอดคอสุญตาทาน มอยูในโพธิสโๆว็๋ศิลสูตร 

บญ-ทาน ท'งบุญและทาน ปุถุชนคนโลก็ย์จงทำไปเถิด 

ม”นย'งดกว่าไม่คิดทำไว้บ^งเลย บุญ-ทาน ม”นไม่สูญหายไป 

ทางไหน เพยงแต่คอย ๆ ๆ ไปจนถงว'นเวลาของ บุญ แล?; 

ทาน” นไเส่งผล เพราะว่าอำนาจของบุญและทานน^น ม”น 

ก็มือายุกรรมเบนพล”งงานเกิดด”บในต”วของม”น พูดง่าย ๆ การทำ 

บุญทาน คอตองคอยๆ แรงกรรมวิบากของบุญทาน มนจะล่ง 

ผลสนองตอบให้มาในท้นทํ หรือจะส่งผลมาในชาติหนา ๆ หรือ 

ชาติใดชาติหนงเท่านนเอง (ม่อายุของม”นเอง) 
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บญ-ทาน พูดได้อกแบบหนงว่า คอย ๆ วนทบุญทาน 

คิดบ“ญชื สนองตอบ หรือเล่นงาน ก็จะตองชดใช้คนบุญ-ทาน 

นนไป คิอคืนบุญ คืนทานทยมเขามาใช้ก่อน ตงแต่ชาติก่อนๆ 

หรือยมมาในชาติใดชาติหนืง กรรมวิบากอย่างน มนได้ประทบ 

จิตติดวิญญาณไว้ก่อนแลว ว่าจะตองก่งคืนเขาในว่ฏสงสารอน 

ยาวๆ นานๆบาง จะพูดว่าจะคืนในชาติเกิดเบ็นคน หรือชาติ 

มนุษย์ หรือจะคืนในชาติทเกิดเบนสัตว์เดรจฉานต่าง ๆ “เหตุ 

สรางกรรมไว้อย่างไร-ผลกรรมวิบากจะตามอย่างนั้น” แลวกรรม 

ไม่ยกเวว้เให้ใคร ๆ กรรมยุติธรรม กรรมโกหกคนไม่เบนอก 

ดวย อย่าสงสัย! 

บาป-บญ-คศล ท^ 3 อย่างนม่นก็ม่อายุของมนเอง 

มนไม่เทยงได้เช่นกน. เรืองนด้งธรรมนแลว จงจดจำไว้ก่อน 

เบนสูตรทสัองให้เช้อว่า ตายแลว้ยงตองเกิดอก ชาติหน้าๆ 

ม่จริง จงจะนำสติบญญาชวนให้คิดสูตรนออก ทสุดจะติแตก 

แทงทะลุเรืองกฎแห่งกรรมวิบาก เรืองชาติภพต่าง ๆ อกมากดว้ย 

แล... สาธุ! 

คํมภีรํ่วิญญาณศาสตรํ่ 

พระคมคืร็๋วิญญาณศาสตว์ กล่าวเรืองกฎแห่งกรรมวิบาก 

เบ็นบรมธรรมม่ในศาสนาโยคื ฤาษ ฮินดู อินเดย. พวกเซยน 

ชนสูงในลทธิเต๋า พวกเทวนิยม จนโบราณ เชอคือกนมาก. 
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ว์าการยืมสมบ'ตวตถุเงินทองต๋า'3ๆ หรอการฉอโกงตางๆ ถา 

มองตามสตรวิญญาณศาสตร็่ กฎแห่งกรรมวิบากกนแลว นนก 

คอการขอยืมเอาไห่ใช้ก่อน หร้อขอยืมบุญทานของผูอืนๆ ไห่ใช้ 

ก่อน ถงเวลาก็จะตองเอามาใช้ยืนหนบุญ ใช้ยืนหนคุณ แน่นอน 

เพืยงต่างกโ4ว่าจะใช้ยืนในรูห่แบบต่าง ๆ ก่น เช่นใช้ยืนทางตรง 

ใช้ยืนเกิดเบนลูกทด มืความกต*ญฌูกตเวทื รูบุญคุณทชุบเลยง 

มาทด. ใช้ยืนทางออมมาเกิดเบนค่าทาสบริวารทดซ็อส"ตย์ เก่ง 

ในการงานทด ช่วยงานหาเงินทอง สรางสมบ”ตต่างๆ ให้จน 

รารวยให้เจาของในชาตทเกิดเบนคนก็มืมากมาย. หรือยืนหน่บุญ 

หนคุณทางออม เบนมิตรให้ความอบอุ่นทางจิตใจ ให้คุณงาม 

ความดืต่างๆ ช่วยทาง?เงคมใหดกได เรองผลกรรม ผลงาน 

อย่างน ทางพระคมภเวิญญาณศาสตร์ ตองมืเหคุมผล จิงสนอง 

ตอบมาจากกรรมวิบากแห่งอดต ๆ หรอชาตกอน ๆ ท'งห่วงแล. .^ 

ณ็าสอนให้มนุษย์เชอไว้ก่อน ม'กจะกลวบาใ]ไม่ก่อเวรกรรมท 

หนํก มืผิดศืล 5 ไม่บริสุทธได้บางแล .. * สาชุ . 

คไเภีร์เอื๊ยะเกีย (อปึง) 

เบใ4ค'มภร์เก่าก่อนพุทธกาล รวมเรองชอ เอยะเกีย (อปึง) 

พระเจพวบุนออง และท่านเซ็ยนห่ราชญชอเกยงไทกง (เกงเสง) 

เบนราชครแห่งราชวงศ็่จิว ได้เคยรวบ‘รวมไวสมยหนงเน^กนกน 
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เบนคมภรตรรกวทยากวาได พวกหมอดู หมอเดาความชอบเอา 

ไปใช้กนมาก. มผูกอรรถกถาจารย์ได้กล่าวว่า เรองกรรมวิบาก 

การชดใชหนคนชาต จะชดใช้หนบุญ ตอบแทนหนคุณนน 

ใช้คนได้หลายแบบเช่นก่น พวกทมืบาปกรรมฉอโกงช้วิตเขา 

ทบกรรมหนก ๆ พระคไเภืร็๋กล่าวไว้ว่า จะตองไปเกิดเบนวว 

เบนควาย ชน มา ลา แรด ททำงานให้มนุษย์ได้อย่างแข็งแรงด้ 

มาช่วยคนทำงานได้ด้ ได้ชดใช้กรรมก“นในชาติทเกิดเห็นสตว์ 

เดรจฉานเหล่าใฌั้ก็ได้ หรอหนกรรมแบบเบา ๆ เกิดเบนสตว์ 

แสนรูสวยงามทิน่ารกเจาของเห็นแลวก็สบายใจ มเพอนอบอ่น 

ทางใจ พอใช้หนหมดเวรกนก็ตายจากไป หรอมอนเบนไปให้ 

จากกน ชาติหนง ๆ ก็มได้. แลวทบาปกรรมหนกทสุด เบีนหน 

มากทสุด เกดเบนส”ตวทแขงแรง ได้ทำงานนำโชคด้ลาภผลมา 

ใหเจาของ เช่นช่วยทำไร่ไถนา เทํยมเกวิยนขนยายว่ตสุต่างๆ 

พอแก่ชราภาพ หมดแรงทำงานใช้หนแลว้ เจพองเขายงจบเอา 

ไปฆ่าให้ตาย เพ้อกินเนอมนอืก บาปหนักแค่ไหน? “สร่าง 

เหตุไว้อย่างไร'-ผลจะตามมาอย่างนน” สูตรนเชอกนหลาย 

ศาสนา 
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คิมภีรํ่พร21อภิธรรม 

กรรมบรปที่สร'างคนแล21สํตวํ่ 

ตามพระคมภร็๋อภิธรรมบฎก ของนิกายธรรมลกษณะ 

เบนสูตรศาสตร์ทจะให้สร^งรูปคน หรือรูปสรรพสตร์ต่าง ๆ ได้ 

กล่าวไว้ว่า กรรมขรูป” คือกรรมทให้สรหรูปคน มล่กษณะ 

ต่างๆ เรืยกว่า กรรมขรูป” กรรมทจำแนกรูปสรรพสตร์ 

ต่างๆ ว่าบุคคลใดๆ ทได้สติเห็นภยในวฏสงสารบาง ถว้ไม์ 

ประมาทในโลกน และโลกหน*า ๆ โนนกนแลว จงบำเพ็ญบุญ 

และทานไว้บหก่อนเถิด I สูงขนไปอึกชนจงหาโอกาสเจริญศล 

สมาธิภาวนาและวิบสสนาบญญาธรรมชาติจํกชุ จนให้รูแจงทาง 

อนุสยจิตใจตนเองก่อนเถิด ! เท่ากบไม่ประมาทได้ประกนชวิต 

ไว้บางแลว สาธุ! อย่างนอยพอตายจากชาตินไป ก็จะได้ม่บุญ 

กุศลเบนทุนให้กรรมชรูป ได้ส/างรูปเบนมนุษย์ ท่มืบุญวาสนา 

สงส์งด ม่โชคดื พอเกิดมาในโลกนิก็มทรพย์สมบ'ตเงินทอง ม 

บํจจ'ย 4 อย์าง มผ้สรางไว้ให้แลว กินใช้ไปทงชาติกไม่หมด 

แต่มบางคนหลงใหลยดม'นถือม'นสมบ”ตบุญเก่า ๆ ใเนไว้มากจน 

เบนอ'ตตา ต'วตน อ'ตตาบุญ” จิตใจหวงแหนยึดครองเบน 

อ'ตตา ต'วตนช^นละเอึยด (อ'ตตาบุญ) จนกลายเบน จิตมวิตก- 

จิตมวิจารณ์ “วิตก-ว๊จารณ์” กังวลอย่ตลอดเวลา แทบจะพูด 

ได้ว่าเบนนรก ย'งขาดอริยครูชแจงอริยมรรคให้จิตรูแ/งว่า จะ 
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ตองปล่อยวางจิตใจลงก่อน ต*องมองทะลุสายกรรมวิบากของ 

สรรพส‘ตว็๋ว่า จะมืสมบ“ตเงินทองมากมายเท่าไร ๆ ก็เพยงแค่ท 

ตนยงมืลมหายใจเขา มืลมหายใจออกไป เพืยงแค่เท่านน มน 

ช่างชวคราวแลวก็หมดสิทธครอบครอง ในชาติหนง ๆ ก็ผ่านไป 

เบนความจริงหนไปมองดู สมบ่ตว“ตลุต่างๆ ในโลกนทมือายุ 

นานสก 1,000 บ แตกไดเปลยนเจาของทยดครองไปตง 600 

รายกมื มนไม่เทยง ม่ต่วอย่างให้ดูแทบทุกชาติบวินเมองก่นเลย 

กรรม! 

อย่าลม สูตรหลกกรรมแห่งการเวิยนว่ายตายเกิด เบน 

บรมธรรม คอกฎธรรมชาติอนหนงทปราชญ์แห้จำนนมามาก 

นบหลกฐานแทบจะไม่ถวินว่าม่กิท่าน ท่จำนนสตรนว่า ^‘ใคร 

จะมอ8เไร. . .ใครจะไดอะไร. .. จะตํองมีข้ให. . . จดอง 

มีขู้สรางให้... จะตองมึยู้ทำไวให้... จะตองมีขู้ช่วยส่งเสรม 

อุปถมภคาจนไวมาให . . . ผลงานนนจงทรงเจริญ0ย่รสดมๅ 

ได...ในจาตเบนมนุษย หรอในชาติเบีนสตว์เดรจฉาน 

ตางๆ ทางวิญญาณศาสตร์ถอว่า เบ่นกรรมวิบากอย่างเดยวส่น 

แลวไปไกลๆ ยิงขนกว่านัน เบนกรรมทสีบเนองโยงใยส”มพํนธ็๋ 

ดงดูดแรงกรรมวบากไปทวิถงทง 6 ภูมิ หรอสงก”นทุกๆ โลก 

ธาตุแล .. . 
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คํมภีรหสุดทน (โลกุตรธรรม) 

พระหลวงตาจีน (จกง) กล่าวว่า โอ! หลวงท่อเฒ่า 

เห็นความต^งใจ สนใจพ้งเทศนาธรรมนของเจาด จงขอฝากไว้ 

อกหน่อยว่า ตใแต่โบราณถาสครูบา สายหลวงพ่อเฒ่า หรอนก 

ปราชญ์ทรู้แจงทาง คมภีรํ่วิญญาณศาลตร หรือผู้รู้แจงกฎแห่ง 

กรรมวิบากทด ท่านได้มองทะลุและต๋แตกแรงกรรมวิบากใน 

ระยะยาวนาน ๆ ได้ด้ ท่านมกจะสอนศิษย์ของท่านว่า ทุก ๆ 

ครูบาอาจารย์สรุปความแลว เรืองอย่างน สอนตรงกันมากอย่าง 

หนงว่า “บุญ-นนย*งไม่ใช่ของดืหมด... บุญนนยงไว้ใจหมด 

ไม่ได้ บุญนนมนไม่เท่ยง บุญนั้นยงไม่ใช่-เฮง-ดืหมด บุญ 

ยงไม่ใช่เบนของทว่าโชคดหมด หรือว่าเฮงดืหมดนะ! ฉะนน 

ปราชญ์ เขาจงแยกคำว่า บุญและกุศล กันไม่เหมือนกน. 

กัาใครเขาใจว่า บุญ และ กุศล^ ไม่เหมือนกันแลว ผู้นนจะ 

เรืมร้จ่กกฎธรรมชาติจํกษุและรู้พระพุทธศาสนาอกดวยแล... สาธุ! 

1 พระเจ*ใเหลยงบ๊ต มืความรู้พระพุทธศาสนาเพยงแค่โลกข5รรห ยง 

เข’าใจผิดอกว่า ขญและกศลล่นเหมือนกัน ถามโลกย แต พระจกง 

ฅอฆโลกฅระ จงทำให้ฉงนนงายไปเลย. 

จาก ส. โพธินนทะ พ.ศ. 2609 
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ถาแยกธาตุล่กลงไปอกจะพบว่า บุญนั้นยงมืกรรมทไมด 

ผสมไว้ บุญน"นยงมืบาปทิผสมไว้อย่างหนง ทภาษาชาวบาน 

เขาเรึยกว่า ซวย’’ คอมฺโชครายน*นเอง ม*ใ4แอบซุกซ่อนไว้ 

ในตวบุญนํนม 4 อย่าง ซงสายตาบญญาปุถุชนคนโลกย์ มก 

จะไม่มธรรมชาติจกชุ จงมองไม่เห็นบาปกรรมทซกซ่อนไว้ใน 

ตวบุญนนเท่าไรนก พระคมภืร็๋สูตรทางนได้กล่าวไว้ว่า ใครจะม่ 

บุญด ม่บุญวาสนาสูงส่งแค่ไหน ก็จะรบบาปกรรมนนเท่ากน 

คอจะเกิดเบ็นคน เกิดเบ็น?[ตว์เดร*จฉาน ก็ร*บบาปตรงนเท่าก*น 

ยุติธรรม จงเรึยกว่าความซวย ชองทไมด “ซวย” ม่อย่ใน 

บุญนน 4 อย่าง คิดล่กลงไปแลว ไม่ใช่เฮงด บญเบนของ 

1ฮงดีหมดนะ |” ม่ดงต่อไปน 

(ใ) 11กบ-การตองเขาไปเกิดอยูในทองข0งแม่ จนกว่า 

จะโตไดเกดออกมาเบนตวตน-ลำบๅกถๅยใจท\เม่และลภ-หฤๆ]. 

(2) ชุกข-การตองแค่-ชรา-ของร่างกายใจ-ซวย, 

(ร) ทุกข-การตองเจ็บบวย-ซวย. 

(4) ชุกซ-การตองทรมานกายใจ แลวตายไป-ซวย. 

เมือแยกธาตุล่กลงไป จะเห็นบหหรอย*งความทไม่ใช่ของ 

ด ไม่ใช่ของเฮง 4 อย่างนไม่เฮงแม่นอน จงเร่ยกว่า “ซวย” 

ไปเลยกได้ ม*นมืติดตามแอบซ่อนในคนมืบุญ คนมืบาป และ 

สรรพ??ตว็๋ในท^ 6 ภูมิ. อย่าสงส*ย. 

ถาใครคิดทจะหถุดท่นว่ฏสงสารต่องสหใๆศภษๅค"มกืร์สูดรนต่ว์ย 
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คํมภีรํ่ทุทธ-การเกดคึอทุกข 

ตามพระคมภืร็๋พุทธ ชอบเทศนาไว้ว่า **การเก๊ดคือทุกบ^^ 

จะเกิดทางกายหรือเกิดทางจิตก็มืทุกข์ เบนพุทธพจน์. ไอ! มน 

ช่างยากเสียจริง ๆ เมอเกิดมาแลว้จะให้ทำอย่างไร ? เกิดเบน 

คนนั้น ถาขาดบุญ ก็ลำบาก (ชชํ้า) ถพาดกุศล ก็ไม่รู้แจงทาง 

อนุสยจิตใจตนเอง จิตก็ไม่สงบ จิตไม่เย็นว่าง และไม่มทาง 

หลุดพนต"ดว่ฎสงสาร จะตองรบกรรมคอการเกิด-การแ^-^'!วิ'!^^ 

การตาย. ตามเดิมๆ ถาชาดมรรคผลก็ไม่นิพพาน ไม่ดบทุกข์ 

สีนเชิง กรรม ! ดูให้ลกซง บุญแล?!กุศล มนตองเดินทาง 

สวนก“น กลบกน จิงเกิดม่คำสอนว่า ปุถุชนคนโลก็ย์ ตองให้ 

เดินสายกลางไว้ก่อน เบนพุทธพจน์แล... สาธุ! (นั้าใลก็ย์ 

ปราชญ์แท้คงจะไม่สงสย ?) 

พร?!ทุทธเจา ยิงเคยอ่อนใจหมดกำล"งใจที่จ?!สอนคน 

ตรงน์เอง พระสมมาสไเพุทธเจ^ ศากยบุน็ ตรสรูแลว 

ก็หมดกำลงใจ ไม่รว่าจะเอา โลกตรธรรม ของพระพุทธ 

องค์ทํได้ตรสร้น ว่าจะเอาไปสอนใครกนด จะไปเอาใครมาพง 

กไเร้เรืองได้ เพราะหล่กธรรมมไเผนใจกบคนไลก็ยนิยม ขดก"บ 

กิเลสติณหาอุปาทานของมนุษย์ทงปวงเลย ! กรรม! 
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บํงเอิญ พระพุทธองค์มองไปเห็นในสระนํ้าอนใสแจ๋ว 

เหนมีดอกบว 4 เหล่า จ๋งฉกคิดขนมาว่า มนุษย์ในโสกนก็ 

มสติบญญา 4 กลุ่มเหมอนกน พวกทดอกบวพนนํ้า คิอมสมอง 

สติบญญาทางโสกย์สูงมากก็ม ดงเช่นพวกเบญจวคคิย์ท^ 5 ม 

บุญทมพนฐานความรู้ธรรมชาติจกนุดมาก พวกนพอทจะได้ 

เพาะเชอบุญกุศสแห่งโพ?จิตทงไว้ล่อน ต่อไปจะเบนเนอนาบุญ 

กุศส ทแพร่หสายสบล่ายทอดไปได้บาง เพราะพระพุทธองค์ 

มองเห็นดอกบว 4 เหล่า จิงเคิดกำสงใจคิดล่อต^ศาสนาได้ 

วางศาสนาพุทธไว้ในสหายโสกธาตุนแส...สาธุ! 

หระหลวงตาจน (จกง) โอ! หสวงพ่อเฒ่า ได้เทศนา 

ธรรมไปท^งหมดน ถนจพงของใจสงส*ยอยู่ ก็จะตองคอยๆไป 

จนเจว้พฒนาสติบญญาธรรมชาติจกบุ จนรู้แจงอนุสัยจิตใจตน 

เองล่อน แสว้ต๋สูตรกรรมวิบากแตก วนนั้นเร์มปคงใจเชอว่า 

กรรมมีชิรง ” คนตายแควยงจะตองเกิดอกตามกรรมวิบาก 

นั้นจริงๆ หรอว่าชาติหนว้มืจริง ตามหสักฐานคมภร์ต่างๆ เมอ 

ไรแคว้ สันนั้นเบนคำตอบ ของ หลวงพ่อเฒ่า ก็แควสันเอย... 

สาธุ! 
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พร2แปึาเหฉียงบูตี่^ ได้พ้งธรรมเทศนามาถงตรงน แต่ 

ก็ยงฉลาดเท่าเดิม ยงเบนศิษย์โง่ไปเรืยนเซ็น (ฌาน) อยู่ แลว 

พระองค์ก็ยงถอต่ว ไม่ยอมแสดงต*วเบนกษ*ตริย์ พระองค์ม่แต่ 

บญญาโลก็ยธรรมลวน ๆ จะรบโลกุตรธรรมทนท่ไม่ไหว ! จะ 

พ้งไปเท่าไรๆ ก็ย์งจะฉงนฉงายสบสนงงงวยคำว่า บุญและ 

กุศล” มนต่างกนอย่างไร? ย'งแยกบุญ แยกกุศลท่มนต่างกน 

ไม่ออก...ในใจคิดว่า ถ^ขนทนพง หลวงพ่อเฒ่า องค์นเทศนา 

ธรรมไปนาน ๆ บุญและกุศลของเราท่ทำไว้มากมายจะหายไป 

หมดเลย I 

หลวงพ่อเฒ่า เทศนาจนบุญ-กุศลของเขาหายไปหมดเลย 

อย่างน กรรมไหม? แต่อกใจหนงก็นกศรทธา ท่านเบ็นปราชญ็๋ 

ในแผ่นดินจืนแท้จริง ตรงทยกหล*กฐาน พระคมภร์ต่างๆ ซงเคย 

ได้ยินชอตำราเหล่านจากนํกปราชญ็๋และครูบาในเมืองหลวงมาบ^ง 

แลว ก็ท้ง! มาก แต่ย'งเบนปริศนาธรรมท่คหอารมณ็๋แลวก็ยง 

ติดใจไว้มาก แล... สาธุ! 

1. พระเจาเหลยงบ๊ต ได้พบพระหสางตาจน (จกง) ประมาณ พ.ศ. 

1080 พระเจนหลซงบู๊ต “ถามเรองโลกขึ้-แต่หลวงพ่อ ตอบโลกุตระ’’ แลวจะ 

หงก*นรู้เร้องได้อย่างไรกน ? 

ภายหลังได้น้มนต์พระจิกง เขาว*'งมาเนึ่น พระราชครู ถวายพระนามว่า 

พระธรรมาจารข ปอจิเซืยงซอ. ก่อนพบพระโพธิธรรมมหาครูบา (ตกมอ) 87 บ. 

จาก ส. โพชน*'นทะ ห.ศ. 2609 
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บทท 4 

พร?}เจาเหลียงบูตี่-สนใจสตรรหํสชิบสว!!คํ่ 

ทำให้ท!งพล‘งอายุยืน 100 บีห!อ 1,000 บี' 

เรืยบเร้ยง โดย ธ. ธรทาส. 

พ!?}หลวงฅาจึน (ปึกง) สำนกครูบาแห่ง ภูเขาคงท่งซว 

จน. สาธุคุณท่านมญาณวิเศษ คอรู้วาระจิตของผู้พ้งธรรมะได้ด 

ว่าสงสย ข*ดข*อง ตองการอะไรๆ พอมาถงว่นน หลวงพ่อท่าน 

พูดว่า โอ ! พ่อหนุมรูปงาม และมบุญลกษณะโหงวเฮงดม 

พรอมโลกยบุญ ท่ได้เคยสรนสมไว้นํบชาติมาแทบไม่ถวน ผล 

บุญกุศลแต่ชาติล่อน ๆ เมอมาเกดในชาตินจิงทำให้ม่รปลกษณะด้ 

อย่างนได้ 

หลวงพ่อ เห่นความตVIจพ้งธรรมเทศนาของเจาดมาหลาย 

วนแลว และยงกินพวกลูกผลไม้ เซ็ยนทอสุกกินกบพวกลิง 

พวกชาง เบ็นอาหารได้อืกดวย อย่างนหาได้ยากมาก กฎของ 

สำนกครูบาแห่ง ภูเขาคงท่งชืวิ ถือมงสวิร*ต (ไม่เสพเนอสัตว์) 

พวกทเห้มาศิกษาใหม่ ๆ ให้ผกกินขาว ก*บผลไม้หรอกินพืชผก 

ยอดไม้ ในบาเขาเท่าท่ม้ ผกกินเขาปาก (ปลง) ว่าผ่านลนลง 

ไปแลว ก็เหมอนสันหมด ผกด*บการติดรสตรงลํ้นให้ได้ล่อน 

ชวิตจะอยู่รอดได้ง่าย ๆ 
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แลวว่นก่อนๆ พ่อษนุ่มรูปงาม ได้พ่ง หชิวงพ่อ ตอบ 

บญหา และเทศนาธรรมไปใเน พ่งนานๆ จนบุญททำไว้มากมาย 

ทำบุญมาเกือบตาย พอมาได้พ้ง หลวงพ่อ แลวบุญนไเม่นหาย 

ไปแทบหมดเลยแลวซ็ ! ตกใจคงจะเสยดายบุญทํยดมนกือมน 

บูชาไว้นั้น ช่างทำใจยาก ปลงใจไม่ลง จะให้ทงบุญนั้นไม่ลง 

ได้ในท”นท ใช่ไหม ? หรอพ้งหลวงพ่อองค็๋นแลวบุญเขาหายไป 

หมดเลย! 

สูตรรพ่สลบของสวรรคํ่-อนเดีย 

ทรงหลงกาย-ทนั้งปีต-จน 

หระหลวงตาปีน (จกง) เอ^! อย่าตกใจ อย่าเสียดาย 

บุญมากไปเลย หลวงพ่อ ยงมกรรมวิธทํจะทำให้ทรงพล่งกาย 

และใจ มือายุยนได้เสวยบุญนั้4 นานๆไปลง 100 บ่ หรอ 

1,000 บ่ ก็มืกรรมวิธทำได้ มืได้ เบ่นบรมธรรมของอินเตย 

พวกฤาษ โยค ทำได้ และพวกเซ็ยนชนสูงของจน ก็ทำได้ 

แต่ฟ่อหน่ม จะตองนั้งใจจริงๆ เบนการลงทุน ออกบวชสราง 

ข”นติธรรมบารมื แบบพุทธจนคุมธาตุ 4. (ดิน-นา-ไฟ-ลม) 

ภายในร่างกายใจตนเองได้ และภายนอกร่างกายตนกไดบำเพญ 

สูงจนได้บรรลุลง ‘‘รูปฌาน 4.” บำเพ็ญสูงย์งขนไปอิก 
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จนได้บรรลุถง ‘‘วบรกาย แนึ81 วขรชิต” บำเพ็ญสงยงขน 

ไปอกจนไดบรรลุสง อภญญา 6. จะเอาบางไหม^ หรอกลา 

ไม่เลย ? 

พระเจาเหลียงบูตี ตอนนก็ยงถอตาอยู่ ไม่แสดงตาว่า 

เบนกษตรย พอไดยนคำว่ๅ ม่สูตรรหสลบของสวรรค์ ททำให้ 

อายุทรงพลงกายใจ ม่อายุสง 100 บหรอ 1,000 บได้เท่านั้น 

พ่อหนุ่ม คนไหนจะไม่ตองการเรยนหรอพ็งธรรมนน ม่ลุกกิเลส 

ตณหาอม่าทานลุกขนมาทนท่1สย. ข่อหนุ่ม ก็ยกมอขนไหว้! 

ขอพระเมตตากรุณาจตของ หอๅงพ่อ ให้สอนธรรมทเบนสตร 

รหสลบของสารรค่-จน และอิน(ด้ย อย่างนล่อน พระคุณเจา 

เพราะตงแตเกดมากยงไมเคยไดพ็งฐรร!^คูย่ๅง^ 5 ? 

^ 1 อกญญา 6. คอความรูยง ม 6. 0ยๅง (1) มอิVIธวธ แสดงฤทธได้. 

(2) มทพโสต หูทพข. (ย) มเจโดปวยญาณ วจํกกำหนดใจ รู้วาระจตผํเอน ๆ 

Vระสกชาดได้, (6) มทิพยจ*กน ดาทิพย์. 

(8) มอาสว’กขขญาณ รู้จ*กทำอาสวะไห้สนไป ความต,"สร้ 

^ ^ เรองอกญญา 6. สูต,น ลุ!น ไI/ค ทินเตย. พวกเชยนชั้นสงไนสํคืฐิเต๋ๅ 

1มองจน. และพระพุทธศาสนา ทงหนขาน แสะมหายาน กลาวไว้ตรงกํน 

เบืนบรมธร,ม 

จาก ส. โทสินนหะ พ.ศ. 2600 
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ใข้จตวิทยา-ล่อให้ตองสนใจฒธรรม 

หร๙หลวงตาจีน (จกง) กล่าวว่า ยงมหล่กฐานใน 

พระคมภร็๋สูตรหวใจ ของลทธิเต๋า-จืน. ทใสกยปราชญ็๋ทุกยุคทุก 

สมย ย”งเคารพนบถอกวิฌาก ท^งของอินเดย ก็มืคมภร็๋กามสูตร 

ยุคอุปนิษ”ท จงทำให้พวกฤาษ โยคื โบราณและพวกเซ็ยนชน 

สูงจืน มอายุยืนทุรงพล”งกายใจมาก ดกรรมวิธสอนก็คลายๆ กุ”น 

ถวิได้บรรลุธรรมนแลว จะทำให้มอายุยืนเบ็น 100 บหรือเบ็น 

1,000 บกได้ตามตองการมาก. หไเมาดูหล”กฐานประว”ตศาสตร์ 

จน พระเจ'าองตี่ เบนปฐมกษ”ตริย์จืน ย”งตองไปเรืยนเต๋า ก”บ 

ท่านปราชญ์เอก ชอ ควงเส่งจอ มาแลว ตองนับว่า ฮ่องเต้จีน 

โบราณเบนต”วอย่างท่ครองราชมอายุยืนนานเบนรอยบขนไป 

พระคไ)ภีร์ตำรายาถ่ายรํก์ษาโรค หมอเซียนโบราณ ได้กล่าวไว้ว่า 

พระจั้กง มหาโพธิสํตว์ มีอุณธรรม มีญาณรู้พิเสษ ท่านใช้เบนหมอ■รก์ษา 

คนใบ้-คนนัา โดยใช้วิชาเซียนโบราณสะกดจุดประสาท จ่บเสน นวดเสน 

จจุดประสาทให้ชา (ตาย) แล้วให้กินยาถ่ายล่างโรค ข*บพิษร้ายๆให้ออก 

ไป แล้วเปลี่ยนเสนทางเดินของเลือดลม ให้โคจรลมปราณ ผกให้ออก 

กำล้งกาย สอนเจริญสมถะ ให้เกิดผลสมาธิ. แล้วสอนให้เริยนภาษาคนใบ้ 

ให้ใช้ล้นจนแพร่หลาย (มีชึ๋อ) 

พระเล้าเหลืยงบู๊ตื่ ได้พงข่าวน็แล้ว พระองค์ท่านไม่เชอว่าเบน 

พระบำ จะมีสติบํญญาสอนวิชาคนได้อย่างนั้ พวกที่กล่าวหาว่า พระบำ 

‘เห้เ. คงจะเขาไม่ถึงจิตใจ-สดิบํญญาธรรมชาติล้กษุ ของ พระจกงมหา 

โพธิล้ตว้ ท่านต่างหาก I 

จาก ซินแสกิมเช็ง แซ่เลา พ.ศ. 2484 
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สูตรหํวใปึรห์สณ]สวรรคํ่ลิท6เต๋า 

^‘ชิงผึกกาม (อสุชิ) คือขืกนาอสุชิให้แปรธาตุ-เบนพลํงงาน. 

(หล่อเลยงสมอง-ร่างกายตน) 

ชิงข้กพลิงงานน*นให้แปรธาตุ-เบนราศี (ร‘ศ์มี) ไปเสียเลย. 

ชิงขืกราศี (ร‘ศมี) น*นให้แปรธาตุ-เบนความว่าง (สญตา)ไป. 

ความว่างตรงนเขาแบบพุทธ-คือสุญตาน้หหาน 

ก์ได้เหมือนกนแล...” 

หรเ!เหลวงตาชิน (ชิกง) พอวไเร่งขน ท่านหวเราะแบบ 

จิตว่าง ปล่อยวางไปในตว ไม่เทศนาขยายความ ^เจงสูตร 

หวใจรหสลไเลทธิเต๋า-จน. ว่าจะปฏิบ“ตได้อย่างไรกไเ.. . ทงไว้ 

เบนปริศนา-ให้อารมณ์ค^งใจไว้ก่อน 

เอาละ! หลวงพ่อ รูว่าเจา ในใจยงคิดว่าเพ้ว“ดผิด ไหว้ 

พระผิดองค์หรือไม่หนอ... จงพงให้ดนะ! ฉไเจะบอกความจริง 

ให้ว่าในชาตินทงั้เนอทงตวของเจ'าน*น ก็ยงม่กุศล มีกศลอยํ 

หน่อยหน้ง หรือมีกุศลนิดเดยวเท่านไเ 

พร^เชิาเหลีขงบูฅี พ้งคำว่ามีกุศลอยูนิดเดยวเท่านน 

กฉนกึก ! ขนมาในจิตใจท่นท่ เพยงแค่พงธรรมไม่รู้เรืองเท่าไร 

กน ก็เครืยดอดลิดใจมากแลว้ ย์งมาถกคำพดทหมนพระบรม 
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เดชาอย์างนื ก็สุดทนเบนยิงนักเอย! แต่ในส่วนลกของจิตใจยง 

เคารพปราชญ สรรเสริญบณฑิต การเทศนาธรรมอยู่ และ 

จำนนการเทศนาสจธรรม ทมหสกฐาน ทพระองค์ยงไม่เคยได้ 

พ้งนักปราชญํ่ หรือพระอาจารย์องค์ไหนได้เคยเทศนาธรรมต่าง ๆ 

อย่างนมาก่อนเลย พ้งแลว พระองค์ก็ทงเบนปริศนาธรรม ม่ 

อารมณ์คางใจ อยากจะพ้งอกเช์นนันมากแล...สาธุ! 

พระหลวงตาจีน (ปีกง) โอ! พ่อหนุ่มรูปงาม ทน่า 

สงสาร กุศลของเจ^นั้น หลวงพ่อ จะบอกให้ คอในสมยหนง 

เจาได้เคยไปออกแรง ทางานดวยกายและใจตนเอง โดยทช์วย 

ผ้อืนๆ ไม่เก็ยวของกบเรืยกรองค่าจาง และเงินทองต่างๆ และ 

ไม่เก็ยวชองกบการใช้อำนาจไปบ'งคบจิตใจผูอืน ๆ ตรงนม่กำส่ง 

แรงมาก ค์อวนทอดตม่อยูครงหนง เจาไปทางานออกแรงกายใจ 

ได้ช่วยเขาแบกขนยาย ไม้ขอ ไม้แป ไม้กระดาน ช่วยเขาส่ง 

ให้ขนไปได้ซ่อมแซมหล'งคาโบสถ์ในวดมากรงหนง ม้วนนน 

ม้เท่าใหั้4เอง ทนบว่าเบ่น กศล ^ เบนกุศลของเจาเองโดย 

แท้จริง เพราะว่าจิตเจายินด ไปออกแรงกายใจทำให้เขา แลุะ 

ยงไม่หว่งผลทํจะให้ตอบแทนอืกดวย และจิตย'งลดความยิดม'น 

ลอม่นในนักด้ศรื จิตลดอ'ตตา จิตถดต'วตนของเจามากทสุด 

ในชวิต. หลวงพ่อ ว่าคงจะย'งไม่เคยทำได้ในชืวิต และอดทน 

ได้แบบอย่างนมาก่อนเลย ก็ว่าได้จริงไหม ... ? ตอนนนจิตเจห้ 
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สูงกว่าการทำบุญ สูงกว่าบญ ตรงทํยงปล่อยวางความยดลือ 

ไม่หว'งผลการตอบแทนใด ๆ อกดวย จงเบนกุศลเฟ้าสูตร 

สุญตาทาน มากแส...สาธุ! 

เอาสะ! ทำไม หลวงท่อ จงพูดยํ้าความว่า สูงกว่าบุญ 

เพราะว่าจิตเจาปล่อยวาง ไม่หวงผลตอบแทน นนคอเท่ากไ)การ 

ปฏิบ”ติธรรม ท่อดทนขํนติบารมืสูง เส์ยสละ ลดความโลภใน 

เลึยรติยศศกดศร้ ได้ด'บอตตา ดบตวตน ในจิตใจลงมากท่สูด 

แลวในชวิตของเจา จํดว่าเบนกุศล-กุศลที่ประท“บจิต ติด 

วิญญาณมาอนถงบุกานน จิงได้ม่แรงพลงงานบารม่มาถงว่นน 

ลืบไปแล...สาธุ! 

เอา! ในขณะนวาระจิตของเจา ยงเกิดความสงสํยอกอย่าง 

ว่า ทำไมออกแรงนิดเดยวเท่านใเ กุศลจิงม่ยงใหญ่โตได้อย่างไร 

กไเขนมาอกใช่ไหม... ? 

พระเจ็าเหลีขงบูตี่ จำนนแสดงตำเบนฮ่องเฅจีน 

พระเจาเหลียงบูศี่ เอะใจ! ฉุกคิดขนมาท'14ท่ว่า เอะ! 

เรืองท่เราแอบหนิไปท่องเท่ยวต่างเมองนไเ แลวได้ช่วยเขาออก 

แรงขนไม้ขอ ไม้แป ไม้แผ่นกระดาน เบ็นกรรมกร ช่วยขนส่ง 

ให้เขาได้ซ่อมแซมหล่งคาโบสถ์เก่าๆ แห่งสำนกวด ท่ภูเขา 

เม่าซ'วฮวบ มณฑลกงโซว เมองจิน มาครงหนงนน เรืองมน 
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อย์ห์างกํนคนละเมองและก็ห่างไกลนานบมาแลวนิ ! เบนความ 

ลบทย'งไม่มใครได้รู้เรืองอย่างนเลย เอะใจ! ชํกสงสย ทำไม 

หลวงพ่อ องค็๋นท่านรู้ความลบในใจของเราอกดวยเล่า? หือ... 

หรือท่านตองมญาณวิเศษ ทํรู้วาระจิตผู้อืนๆ ด ท่านตองได้ 

บรรลุลง ปฌาน และ อรปฌาน” ต่างๆ แน่นอนแลว 

แล... สาธุ! 

พระเจำเหลืองบูฅี่ มาลงตอนน ก็เกิดศรทธาจิตอย่างสูง 

จิงได้ยกมอขนไหว้! อย่างเหนือหว แลวลงกราบทํพนดินอืก 3 

หน ได้กล่าวแสดงตว เบนฮ่องเต จีน ได้ท่องเทยวแอบมาสบ 

ราชการลบตามเมองต่าง ๆ กบราชเลขา ชอ เอ๊ยเฮียงไทชว 

ผูบนทํกการเดินทางต่าง ๆ พระองค์ได้คุกเข่าลงอกครง ยกมอ 

ข่นไหว้! ขออกไ]โทษ ขอขมากรรมสาธุคุณเจ*าอืกดวยทุกประการ 

แล... สาธุ! 

พระเจาเหลียงบูตี่ ตรสว่า ขอน้อมนมไเการ พระคุณ 

ธรรมในดวงจิตไว้อย่างสง แน้วขอลวายตว คอลวายพระองค์เอง 

เบนศิษย์ ขอไหว้ครู กราบลงทํพนดินอก 3 ครง! 

1 น*กวิจขจิต ตํในานประว*ติศาสตร์ว่าตรงนืจิต ของ พระเจาเหลยงบูต 

ยอมลดอตตาคํว์ตนทเบืนฮ่องเต้จิน จิตยกขนส่อน*ตตาธรรม ซงเบ็นค/งแรกใน 

ชวิต ขพระองค์ไต้ยอมจำนนคุกเข่าผ้อน ๆ ถง 3 ครั้ง. 

ส. โพจิน*นทะ พ.ศ* 2609 
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แล่ว ตรสว่า ขอพระเมตตากรุณาจิต ขอให้สาธุคุณเท้ 

ชวยโปรดสตวสอนชแนะหลกธรรมะ ทตห้)งการคอเรือง 

วิบสสนาฌานธรรม อย่างฉบพล่น ของ พระบรมครบา 

ต่างๆ แลวขอให หลว'}พ่ส เทศนาสอนแบบสรปย่อสนๆ เอๅ 

แต่แก่นห’วใจการเจริญธรรม ได้อย่างฉบพลโเก่อน เพราะรู้ว่า 

ล่งขารชวิตไม่เทยง จะไม่ม่เวลามากพอทจะมาศกษาเช์น ริชา 

สมถ๙-สมาฮิ-วบสสนาฌานสต๊บฌญาธ!รมขาฅิปึก์ษ ” 

แสะริชาการเจริญฌานต่างๆ ได้มากน*ก ขอธรรมะเพียงแก่ใช้ 

ดบทุกขกาย ดบทุกข็๋ใจตนเองได้ก่อน และถ*าม่บุญโอกาสอีก 

กคิดทจะแม่งบนริชา สติบญญาธรรมชาติจกษุ เบนสุญตาโพธิสตว็๋ 

ธรรมทานน แบงบนใหแก่สรรพสตว็๋ได้รูตามไร้บ*ๅงแล... สาธุ I 

ฮ่อ}เต้จีน-พบพร?;มหาโพธิล่ตๅ (ปีก}) 

พร๙หลว}ตาปืน (จีก}) พอรูแน์นอนว่า เบนกษํตริย์ 

(ฮองเด้จน) ท่านก็กล่าวคำว่า สาธุ! ขอถวายพระพร ขอน*อม 

นมสการ พระคุณธรรมในดวงจิต ตรงท่มหาบพิตร เก็คปีต- 

คิดว่าถามีบุญโอกาสก็คิดปีะแม่งึหหๅา/ๅ สติบญญๅธรรม 

ขาติปีกษุ เบ่นสุญตาโพธส*ตวํ่ธรรมทานนน แม่}บนโทแก่ 
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สรรพสิตวไดรู้ตามไว้บางนใเ สาธุ 1 เบนเพราะจิตเกิดอย่างน 

ของมหาบพิตร คอ โพธปีต’’ ทอมตะ เบนเชอสายเผ่าโพธิญาณ 

แล,.. สาธุ! สาธุ! สาธุ! 

คมภีรํ่โพธิส‘ตวํ่อาฅารสูตรต่าง ๅ 

ขอถวายพระพร ตรงท มหาบพิตร เกิดจิตคิดทจะพิงธรรม 

แล้วกิดทจะแบ่งบนสติบญญาธรรมชาติจกษุ สุญตาโพธิล้ตว็๋ธรรม 

ทาน ให้แก่สรรพสตว็๋ล้างนน คือเกิดโพธิปีตล้นยี่งใหญ่” 

ตามพุทธพจน็๋ตรสไว้ว่า “ธรรมทานขนะการให้ทานใด ๆ ใน 

โอกนแสโสกหน‘าแล . . . สาธุ I ” 

มหาบพิตร เกิดโพธปีต ล้าเบนปุถุชนคนโลกิย์ คือ 

โลกยจิต ก็ได้ทำบุญทาน ได้ฝากผ่งขุมทรพย์ไว้ในแผ่นดินสืบ 

วฏสงสารไปทง 6 ภูมิ แล... สาธุ! 

มหาบพิตร เกิดโพธิปีต ล้าเบนอริยจิต คืออริยภูมิ เบน 

โลกตรจิต ก็คือได้ทำการเพาะเชอกุศล ให้เกิดเมล็ดพืชพนธุ 

แห่งพุทธจิต ใน พระอภิธรรมนิกายธรรมลกษณะ กล่าวไว้ว่า ได้ 

ปลกผงโพธิจิตการสืบต่ออายุโพธิล้ตว์ไป คืออริยธรรมเนิองล้วย 

เร้อง ‘‘อนิจล้ง-ทูกขล้ง--อล้ตตา-สุญตา” ไว้ในแผ่นสินล้น 

ยงพระโพธญาณให้ล้งเกิดชนในสหายโกกธาตุบ ล้งได้แพร่หลาย 

สืบล้ฎสงสารไปอกถงทง 6 ภูมิแล,.. สาธุ! (ยิงใหญ่แบบน) 
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มีองคํ่ธ!รมที่รบรอง-จตเกิด 

พร2เหลวงตาปีน (ปีกง) กล่าวว่า ทมหาบพิตร เกิด 

โพธปีต^^ ครงน มีองค์ธรรมรบรอง เบนบรมธรรมที่ พระพุทธเล่า 

นกปราชญ์โบราณก่อนพุทธกาลหลายพนบ ส่วนมากเคารพยอม 

รบว่าลูกต*องสจธรรม จงเรืยกว่า มีองค์ธรรมรบรองหรอกฎหมาย 

รบรองว่าลูกแลว มีเบน พระสตร ตรสไว้ว่า ปีตเกิด-รป 

ธรรมท*งหลาย-ก็เกิด. ปีตด“บ-รูปธรรม ท*งหลาย-ก็ด“บ.” 

ฉะนนการเกดจิต เกิดโพธิจิตกรงนของ มหาบพิตร สมควร 

ที่จะตองเก็บจารืกไว้เบนตำนานสอน สรรพส้ตวํ่สบไป ดวยแล... 

สาธุ! สาธุ! สาธุ! 

ขอเดปีะ 
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บทท 5 

วิบสสนาฌานสตบญญาอย่างฉํบหลน 

ถวายฮ่องเต้-จีน. นงจอ-เต๋า-พุทธ. 

เรืยบเรียง โดย ธ. ธรทาส. 

ทร๙หลวงตาจีน (ปีกง) สำนกครูบาแห่งภูเขาคงท่งซว 

จน. พอรูว่าเบนฮ่องเต้-จน แอบปกบดเบนความลบ เพือเทยว 

แสวงหาสจธรรม สาธุคุณท่านก็ทูลเกลา ถวายพระพรว่า มหาบพิตร 

มราชกิจมาก จะมาศิกษาธรรมอยูนาน ๆ จนแตกฉานนนย่อมจะ 

ไม่ได้ ฉนขอล่ายทอดชแนะหลกธรรม ชอว่า บสสนาถเาน 

สติบญญาธรรมนาติปี"กษุ อย่างฉบพลน” ทตองการให้ร้ไว้ 
’ๆ..^*.^ ไ..^^..^. ^ ก่อนว่าเมองจน ม 3 ศาสนาเหญ่ๆ สรุปแลวทง 3 ศาสนาน 

เรีมตนจะหนไม่พนตองปฏีบ^ตศิล 6 ท่อนสูงขนไปก็ศิกษา อริยสจ 

4. (ทูกข็๋-สมุท“ย-นิโรธ-มรรค.) ภาษาจืนใช้คำว่า ซเซ็ยถ 

(โขVจบ-มิก-เต๋า) 

สรุปเบาหมายปีดยืนนอง 3 ศาสนา 

“นงปีอ-อยากอย่ (จีน) 

เต๋า-ไม่อยากตาย (จีน) 

พุทธ-ไม่อยากเกิด (อินเดีย)” 
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(0 ศาสนาขงปีอ (ยูกำ) เบนศาสนาทเกิดขนใน 

เมองจืน ศาสดาองค็่แรก คือท่านโลกืยปราชญ์เอก ซ็อ ขาจอ 

ท่านม'งการสอนแต่โลกิยธรรม และวฒนธรรมท่ดงาม กนว่า 

ท่านขาจอ-อยากอยู่ในโลกนี จงมงสอนว่าการเกิดเบนมนุษย์ 

จะตองมืความกตญณูกตเวท่ เบนคุณธรรมทางใจไว้ 8 ประการ! 

เบนอย่างนอย คือมืร่มโพธ ร่มไทร สรหค่านิยมให้เกิดมวฒน 

ธรรมทดงาม เบนเชิงบงคบวิญญาณ เพออาศ'ยกวามอย่รอด 

ของโลกยสขอยางหนง ล่นว่าท่านขงจอ พดและสอนถกตห้)ง 

เหมอนก'น แต่ยงเบน ^^อตตา ตวตน^’ คือโลกยธรรม ซ็ง 

ทางโลกจะขาดเลยก็ไม่ได้แล...สาธุ! 

(2) ศาสนาเตา เบนศาสนาเท่าแท่ท่เกิดขนในเมองจืน 

เชิอว่ามาจากเทวนิยมท่อน แลวก็พ'ฒนาสติบญญาสูงขนมาจนม 

ศาสดาองค์แรก หล'กฐานว่า ชิอ กวนส่าจอ ตงชอสำนกกรบา 

แท่งภูเขากงท่งซว เมองจน ประว“ตศาสตร็๋ว่าเกิดม่ขนในสมย 

1 คุณธรรม 8 ประการของ ชงจอ ม (1) เฮา ^ (2) ค ^ 
(3) ตง (4) สง ^ (6) โลย เดี[ (6) หง ^ (7) เนยม 

^ (8) ช 5 หลกธรรมคำสอนขงจอขังมอกมากมาย เวลาทผ่านมา 

สองพนกว่าบ หระเจาแผ่นดินปีน ทุก ๆ พระองค์เคารพคุณธรรมของ ขงจือ 

เบนโลกยปราชญํ่ท0มตะ 

จาก ส. ธโนฆาภรฌ์ 
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แผ่นดิน พระเจาอ็งตี ปฐมกษ'ตริย์จน เซ็อว่ามมากครูหลาย 

อาจารย์ แตกแยกออกเบ็นสำนกต่าง ๆ มาด'งมากก็สมยท่าน 

ปราชญ์เอก เหอาจอ เจ*าของพระค'มภร์ เต๋าเต็กเก็ง (เต๋า 

เต้จง) 

สรุปความแล*ว พิทชิเต๋า สอนกว^างขวางและสูงขึนไปอก 

เช่นกล่าวไว้ว่า สรรพสงในโลกนเกิดขนจากธรรมชาติ มื 

ชิม-เอยง (หขน-หยาง)” คอด'งแบบพุทธกฎทวินิยมโลกิย์ 

(ของคู่-ของคู่) แบบของพุทธศาสนาได้เหมอนก'น ม'นมืพล'งงาน 

ดงดูดทำให้แปรธาตุ เย็น-รอน-อ่อน-แข็ง. หรือเกิดสุข เกิด 

‘ตุกข็๋ และเปลยนแปลงไปไม่เท่ยงเช่นกน (ถนบ็นหนิงจะเบาๆ) 

ฉะนั้นมนุษย์ในโลกนตองศิกษาแสวงหาวิชาความรู้ปร่บปรุง 

ไว้ช่วยต่วเองทุก ๆ ว'ยของชวิต เช่นปากทห้)งพออยูรอดได้แล*ว 

จะตองสนใจผกโคจรลมปราณ โคจรอมปราณ’^ ผกกายใจ 

ให้ทรงพล'งชวิฅทุก ๆ วย ควบคุมจิตใจสงบสุข ให้ม่สดิบญญา 

ธรรมชาดิจ่กษุ อายุจะได้ยืน เบนอมตะ ล่าบรรลุล'ทธิเต๋าชนสูง 

เบ็นเซ็ยนแท้ม่อายุยืนทรงพลงเบน 100 บหรือ 1,000 บก็ม่. 

ฉันจงว่า เต๋า-ไม่อยากตาย” ย่งจ'ดว่าเบนโลกืยธรรม 

ชนสูง เต๋าสอนเหมาะสมท่จะอยูในโลกนิ ท่เปลยนแปลง 
ไม่เท่ยง เต๋ามองเห็นธรรมชาติจ'กษุท่ ไม่เท่ยง เนินอนัตตา 

ย'งเบนโลกิยธรรมชนสูงแล...สาธุ! 
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อน้ปีจง-ทุกขขง-อนตตๅ-สุญตา 

(ร) คาสนาทุทธ เกิดข็นในอินเดย เบนของ พระ. 

ส!เมาสมพุทธเจา ศากยทุนี มหลกฐานทางการนำเพ้มาเมืองจน 

ตงั้แต่สมยราชวงศ็๋ส่นั้ ห?8แจ*าฮ!แม่งตี่ ศาสนาพุทธได้สอน 

สูงยง ๆ ขนไปอิก คือสอนเหนอโลกยธรรม ทเมืองจนมือยู่ 

คอพุทธมุ่งการสอนให้ออกจากโลกยภูมิ ให้เข!โลกุตรภมิทาง 

เดยว คอเบาหมายให้หลุดพนออกจากวฏจกรการ *!กิด-แก่- 

เจบ-ตาย ทเดยว ไมตองมืการวนเวยนเกิดดบในวฎสงสาร 

ทงั้ 6 ภูมิอิกดวย. เรืยกว่า นิพหาน ดบทุกข็๋ได้สนเชิง. ฉน 

จงวา *พุทธ-ไม่อยากเกิด” หลกธรรมให้ปฏิบ“ติจนร้แจง 

เรองธรรมเนองดวย อนจจํง-ทกขํ่ขํง-อน“ตตา-สุญตา ” 

แล... สาธุ I 

แลวถามหาบพิตร เบอการเกิดแก่เจ็บตายในโลกยภมิ คือ 

เออมระอาการมืสังขารไว้รบกรรบวิบากต่าง ๆ ทจะต่องวนเวิยน 

1ปในวฏสงสารอนยาวนาน ๆ ในทง 6 ภูมิ ขนมาเมือไรกนแลว 

ขอสาธุ! ถวายพระพรว่า พระพุทธศาสนาสอนเร้อง ‘‘โสกต? 

ธรรม ตดวฏสงสารนนลูกต่องทสด เบนทางออก เบ็นทางเอก 

ทดลุดยอดแก!นเ, ^ ^ ^ กๅเ[ I 
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สมํยสามกก พร2แปีาฮใแม‘งตี่ 

พร2!หลวงตาปีน (ปีกง) ถวายพระพรอกว่า พระสูตร 

ศาสตร์ เรอง วิบสลนาฌาน-สติบญญาธรรมนาตปี1าษุอย่าง 

ฉํบพล*นน*ใเ เบนของ พระอริยครูบาช่วยกนเก็บเร้อง พร๙” 

พุทธเปี'า องค์ก่อน ๆ ตรสไว้มากครูบาอาจารย์ แลวได้พระมหา 

โพธิส*ตว็๋ต่าง ๆ ช่วยก*นสอนสืบถ่ายก*นลงมา ให้ไว้เบ็นศาลา 

พ*กใจของมนุษย์ ได้เบนอย่างด ได้มืการแปลเรยบเรยงเก็บเรอง 

ไว้หลายๆภาษา ตนตอพระค*มภร์ชุดน เบ็่นของ พรย้สมมา 

สมพทธเปี*า ตร*สไว้ในเมือง อินเดย. หล'กฐานในประว*ตศาสตร์ 

จน ได้นำ พระไตรบฎกเขาเมืองจน แลวได้สรางว*ดม*าขาว 

ตงกองแปลไว้เบนภาษาจน สมย พร2แจาฮนเมงตี ยคสามกก 

ภายหล*งได้ถูกภยสงคราม ได้มืพวกเซ็ยนชนสูง นักปราชญ์แห้ 

เห็นคุณประโยชน็๋ ช่วยก*นเก็บร*กษาลนัยสงครามจงได้เหลอตก 

คางไว้ เพราะว่าหล*กธรรมชนสูงของล'ทธิเต่า เข*าก*นได้ก*บ 

พุทธศาสนามาก เช่น คนรไม่พด-คนพูดไม่รู สรรพธรรม 

เบนหนง. ของจริงมืไม่มาก เบนส*จจภาวะธรรม. เพยงแต่ 

ล*ทธิเต่า เขาตงต*นจากโลก็ยภูมิ เริมสอนจากโลกยขนมาหา 

โลกุตรธรรม” แล...สาธุ! 
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วิบสสนาลมตา-ดโลกเม่นยงน่ๅริฤ 

ก,โ' ^ พร2)หลวาตาปึน (ปีกง; ถวายพระพร เทศนาธรรมวนน 

จากหล่กฐาน พร2เดมภีรเต๋า โบราณว่าดวยเรองธาตุไม้ (บก) 

ม้คุณประโยชน์ของตนไม้ต่าง ๆ เช่นธาตุไม้โดยท'วั้ไป คือพวก 

ตใ4ไม้ หน่อไม้ กิงยอดไม้ ดอกไม้หรีอผลไม้ต่าง ๆ ตามบา 

เขาทยงซ่อนพล่งงานลกลบ ตำรามนุษย์ยงตไม่แตกหมด ม้ 

พลํงงานอนสเขยวขจืต่าง ๆ ช่างสดใสตามธรรมชาติเบนตถตา 

เบ็นเช่นนนของมนเอง บญญาของมนุษย์ยงคนไม่พบรหสล'บ 

เบนธาตุทืหาค่าม้ได ถาใช้วิบสสนาลืมตามองดูโลกน์ยงพอน่ารก 

ยงให้ช่วิตสรรพส“ตว็๋ทรงอาศย ธาฅไม้” อย์รอดมาได้จนถง 

ทุกวโ4น ผูขาดสติบญญาธรรมชาติจ่กษุตรงน ไม่รูคุณประโยชน์ 

มกชอบทำลายหรีอจุดไฟเผาบาไม้ต่าง ๆ เบนบาปกรรมร่วมของ 

สากล เบ็นบาปกรรมทแก้ไม่ตกเสยแลว 

ตไเกล'วยไม้ในบา เบนดรลอนคน 

ธาตุไม้ นกปราชญ์เซ่ยนชนสูงในล'ทธิเต๋า ฉลาดการ 

ฉวยโอกาสเอาคุณประโยชน์จากตนไม้ต่าง ๆ ใช้ความเข็ยวสด 

มใบไม้เบ็นมน สีมนสดใสอ่อนแก่ต่าง ๆ เอาพลงงานทสดช้น 

ชะอุมของมนบไใช้ เพ'งพิจารณาด ไปนาน ๆ ถ'ดไปใช้สูดเอา 

ลมทผานใบไม้มๅมๆ บบ สูดเอาลมนนเพ้ปอด หายใจเขาออก 
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มากๆ จนอมเต็มบ่อด แทบไม่ตองหายใจ นโ4คอมืลมบ่ราณ 

เบนลมบ่ราณใช้เบนอาหารทางกายใจก็อยู่ได้บ็าง เหมอนตน 

กลวยไม้บากินอากาศ กินลมบ่ราณก็ไม่ตาย มนุษย์สมควรเรืยน 

ดแบบกลวยไม้เบนครูบ^าง กินอากาศให้หล่อเลยงกายใจ ทำให้ 

ม้อายยนทรงพลง่กืายใจ เบน 100 บ่ หรือเบ็น 1,000 บ่ ท่าน 

เซ็ยนนยมใช้สูตรน เบนงานทํผืกสอนยาก ละเอยดมาก ให้ทำ 

ดูก่อน มากกว่าทดให้พง เรืยนไม่รูจบ แต่ม่จริงแล ... สาธุ ! 

ธาตไม นกบ่ราชญ็๋ผายพุทธ นิยมใช้เอาลมทํพดผ่านสวน 

บาดงไม้ นํ้าตกพรืว สายลมเย็นสะอาดบริสุทธ แลวสูดเอาลม 

นน หายใจเข้าออกมากๆ ทำอานาปาฌะๆ กรรมวิธอย่างน 

เบนบรมธรรมทงของ ฤาษ โยค เซ็ยนชนสูงเต๋า กใชสูตร 

อานาบ่าณะอย่างเดียวกน ของจริงดีม้ไม่มาก ข้าใช้เบ็นย”งม้คุณ 

บ่ระโยชน์อย่างมหาศาล โบราณกบบ่จจุข้นยงอมตะ 

นิโรธสมาปต^ เข้เรปฌานนิเศษบ่นสูง 

ธาตุไม-ผสมธาตลม ม้พข้งงานหล่อเลยงซ็วิต พวกฤาษ 

1 คํมกีร์อปนิษํท ก่อนพทธกาล อินเดย ไดกลาวไววา การเา*านใรธ 

สมาบิตนั้น เบนการเข็ารปณานพิเศษทธุงสุด ได้หยุดนงการเคลอนไหวทางกาฃ 

และเคลอนไหวทางจิต หยุดนื้งลงชํ่ว์คราวได้ ไม่ตาย หรอแลวแตตองการจะ 
กำหนดวํนเด้อหบ เอานานๆเทาไรกได ยงไมตาย ทเขาเรยกวานงสงบหุงว'•ง 

ลอศลกินวาตา (กินลม กินอากาศ) เหม่อนด"งตนกล*ว์ยไม้ตามบาดง นนศิ!* 

อากาศก็ม่ช้วิตอย่รอดงามตาด พวกสตวจำศลก็ม 

จาก ซินแส กิมเช็ง แชเลา พ.ศ. 2483 
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โยค เซ็ยนชนสูงลทธิเต๋า มาหลายพนบหรือเบนหมนๆ บกว่า 

ได้ เช่นพวกนงเขืารูปฌาน 4. อยู่ได้เบนหลาย ๆ วน เบนเดือน 
๘! ห! ^ 

เบนบกม เมตาย กนลมถอศลก่นวาตา อยูเดมจริง 

พวกสติบญญาสูงยงขนไปอืก เขาน้โรธสมาบ่ต คอเข’า 

รปฌานพิเศษช”นฐงสุดยอดของการเจริญฌาน อยูเบ็น 100 บหรือ 

1,000 บ แลวแต่ต’องการจะกำหนดจต เข้านิโรธสมาบ'ต ดือ 

หยุดการเคล่อนไหวทางกาย และทางจิต หยุดนงได้ชวคราว 

ไม่ตาย ม่จริง เพราะร่างกายผกชนสูง จนร่างกายใจปรบต'วเอง 

ได้แลว่ ไม่กินอาหารหนัก ไม่ต’องใช้อาหารหยาบ ก็ทรงอยูได้. 

แต่พวกกินข้าวกินพืชนักผลไม้ต่าง ๆ หรือกินเนอสัตว์ต่างๆ 

ยงเบ็นอาหารหยาบ อาหารหนก ไม่เหมอนพวกธาตุลม ธาตุไม้ 

ทผ่านลมพ'ดกล่นกรองมาแล’วสะอาดบริสุทธด จ'ดว่าอากาศเบน 

อาหารพวกเบาๆ ทสุด (พวกเข้ารูปฌาน นงนงๆตวแข็ง กิน 

อากาศอย่างน 7 ว'นไม่ตาย) มมากมาย 

พระทุทธเจา เทศนาธรรมเกาะนัรกา 

ขโทษขอาการม่านัตวํ่กินเนอนัตว์ 

แล’วย'งม่หสักฐานทสากลโลกยอมรบว่า พระคมภร็๋สาย 

ลงกาวงศดงเดิท อินเดืย ได้เก็บเรืองนิไว้ข้ดเจนมากว่า พระ- 

สมมาสัมพุทธเสัๅ สากยมุนิ ได้ไปเทศนาธรรมโปรดชาวเกาะ 
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ลิงกาถง 3 ครง ชเรืองโทษบาปกรรมของการฆ่าชวิตส1*1ว็๋ตาย 

ต่างๆ และกรรมร่วมของการทกินเนอสัตว์ต่างๆ เนอสัตว์นน 

จดว่าเบนอาหารหนก ให้โทษมากกว่าให้คุณ ดงเช่นเนอสตว์ 

นนเน่าง่ายๆ แสัวคนทเสพเนอสัตว์นน ก็จะมโทษตรงททำให้ 

ร่างกายเน่าง่ายๆ เ1]อยง่ายๆ คอร่างกายเบนโรคทเน่าเรื]อยง่ายๆ 

โรคเร้อสังทรกษาหายยาก ไม่ค่อยจะมภูมิสัานทานเช้อโรคต่าง ๆ 

‘‘เหตุอย่า1ไร-ผลอย่างนน” 

แลวปราชญ์ทรู้แจงกฎแห่งกรรมวิบาก ม่สติบญญาธรรม 

ชาติสักษุ สงสุดยอดโลก็ย็๋ จนเสัา รปฌาน และอรปฌาน 

และเข้ารปฌานพิเศษสงสุดยอด คอ นิโรธสมาบิต.^ ดงเช่น 

๙ I ะ,*^ .ไ 
ตวอย่าง พระสมมาสมพุทธเจา ศากยมุน่ เดถ่ายทอดธรรม 

ด้วย “ปีต-ถง-จิต” ให้แค่ ทระมหาสัสสปเถระ แลวสัง 

ได้มอบจืวรและบาตรให้อกดวย. 

หลงจากนนท่านพระมหากสสปเถระ ได้นำเอาไปเก็บไว้ 

คอย ๆๆ ๆ อก 5,000 บ โดยท่านนงเขา นิโรธลมาบํต คือ 

หยุดการเคลอนไหวทางกายและทางจิต หวงคอยๆ จะมอบต่อไป 

เพอถวายให้แค่ พระศรีอารยเมตไตรย มศาโพธิสัตา ทจะ 

1 คำว่านิโรธสมาบต. บางพระคมภรํ่ใช้คำว่า นิโรธฌานสมาบตก็ม 

าเาก ส. โพธิน*'นทะ 
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ได้มาบรรลุ อนุฅรสํมมาสิมโพยิญาถเ เบน พร5แสมมาสิม- 

พุทธเจ็า องค์ต่อไปในโลกมนุษย์น. 

จากหลกฐานทโลกยอมรบ คือมืบนทกการเดินทางสืบ 

พระพุทธศาสนาของ หลวงจน พระฟ่าเหียน จากจน ไปอินเดย 

เมอ พ.ศ. 900 สาธุคุณท่านย'งได้พบ นม'สการ พระมหา 

กสสปะเถระ ย่งเห็นท่านนงนงเข*านิโรธสมาบ"ติ อยู่ในลํ้าภูเขา 

ต็นไก่ อินเดย ตองจ'ดว่า สาธุคุณท่านได้ วํใ!รกายแสะวํชรจิต 

อิกดวยร่างกายจงทรงพล'งงานมอายุยนถง 6,000 บ ได้ไม่ตาย 

เพยงแต่หยุดการเคลอนไหวทางกาย และทางจิตลงได้ชวคราว 

(ไม่ใช่ตาย) 

แลวอริยครูก่อนพุทธกาล ดงเช่น ฤาษ โยคื อินเดย พวก 

เซ็ยนชนสูงในล'ทธิเต๋า จน. ผกสอนศิษย์ให้ม่การถอม่งสวิร“ต 

ก่อน ออกบวช (ถอศิล 5.) 

คมภีรํ่อุปนษหอินเดียก่อนพุทธกาล พสปีนํ่ 

เนอสํตวํ่เบนอาหารใหีโทษมากกว่าใหีคุณ 

หล'กฐานมก'มภร็๋ของอุปนิษ'ท อินเดย มืก่อนพุทธกาล 

ให้พิสูจน์เนอสิตว็๋ต่างๆ ใช้เบนอาหารของมนุษย์ ให้คนกินจะ 

ใหโทษมากกว่าให้คุณ ให้พิสูจน์ได้จ ะเห็นว่า เบนจริง ดงเช่น 
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เนอส‘ตว์สดทคนชอบกิน จงนำเอาไปวางแขวนไว้กลางแย์งด 

ส”ก 3 หรือ 7 ว'ใ4 จะได้พบคืาตอบทนทว่า ล่วนมากเนอสํตว็๋ 

นนจะเน่าเไเอย หรือมืด”วหนอนชอนไช ขนอืดบวมแลวเน่าแตก 

เละไป. ตรงนจะได้คำตอบเองว่า ถ^คนเอาเนอส”ตว็๋ต่างๆ นน 

มากินผงไว้ในร่างกายคนมาก ๆ นาน ๆ ไป กรรมอย่างนม”นจะ 

ทำให้เนอคนนนเน่าเ!]อยง์าย คนเบนโรครายแรงทร”กษายากบาง 

ไหม ... เบนคำตอบ 

ล่วนพวกพชผ”กผลไม้ต่าง ๆ นน เขาจ”ดไว้ว่าเบนอาหาร 

พวกเบาๆ พีสจน์ได้จงนำเอาพวกพืชผ”กผลไม้ต่างๆ นำไปวาง 

หรือแขวนไว้กลางแจงดูส”ก 3 หรือ 7 ว”น จะพบเห็นว่าม'น 

เห็ยวแหV ไม่ค่อยจะเน่าเหม็นต่างๆ จะได้พบคำตอบว่า พวก 

พืชผ'กผลไม้ต่าง ๆ นน ทำให้เนอเหนยวต่ว เนอทนทานหยุด 

เน่าเไเอย ทำให้เนอในร่างกายหายเน่าง่าย ๆ ต่างก”นอย่างน 

ยงไม่ได้พูดลงเรืองมืบาปเวรกรรมว่าจะล่งผลลงชาติหนา ๆ, เรือง 

กรรมชรูปว่า คอกรรนทส/างรูปคนหรือรปสัตย์ต่าง ๆ เพราะ 

1 จากตำราตรวจพชผํกผลไม้ต่างๆ ไม่ต่อยจะได้พบว่าม้เชอโรคประเภท 

อนตรายแต่มนุษยเลย. ตรงกนข*ามได้พบจุลนทรย์บางประเภททฆ่าเชอจุลินทรย์ 

ท'ทำให้เนอเน่า (ฆ่าเชอจุลินทร่ย็ททำให้เน่อเน่าเ1]อยต่าง ๆ) อาหารพชผํกผลไม้ 

ต่างๆ ข‘บถ่ายเทของเสยออกจากร่างกายได้หมด ทำให้เซลในร่างกายมอายุยน 

จาก ดร. มาโนชญ์ ชุมสาย 
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วิญญาณสตว์โสกนน มกจะชอบไปเกิดตามกล่มของพวกกิน 

อาหารเหมือนกไเ คือเกิดตามอาหารทชอบกิน กรรมชรปจง 

สรางส”งขารชวิตจงทรงอยู่รอดได้นาน 

อนเดีย แ'ละ จึน 

มืกิมภร์เก่าแล่สอนการเจริญรูปฌานของคนโบราณต่าง ๆ 

อินเดย และจน สูตรนสอนตรงกนว์า ตองลอม*งสวิร!) ผก 

การกินเจให้ได้ก่อน แลวพูดตรงกนทน่าคิด น่าพ้งกนมากว่า 

เบนเชิงเปริยบเทยบให้คิดว่า ผู้ทจะศิกษาการเจริญรปฌาน 4. 

ต่าง ๆ หริอสูงย์งขนไปอิกชนพิเศษ จนเขา “นิโรธสมาบํต” 

ได้นน มืจำนวนมากมาย มากเท่ากบขนสัตว์ บนตวควายเผอก 

(นบเสนขนไม่ถวน). แต่จะศิกษาทำได้จนสำเร็จได้จริง ๆ นน 

ม่นอยมาก น้อยเท่า ๆ กนกบ-เขาสัตว์ บนหวควายเผือกนน 

(มืสองเขา) 

ขอเดชะ 
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บทท 6 

อนิจจ1-ทุกขขํ'อนตตา-'สุญตา. คือทุท0แท้ 

ไม่เจ1ใพร2!สูตรน-ไม่รู้พทธศาสนา 

เรียบเร้ยง โดย ธ. ธรทาส. 

พร25หลวงตาจีน (จกง) สำนักครูบาแห่งภูเขา คงท่งซว 

ถวายทระพร เรีองคมภืร์ปรชญาธรรมชาติตนไม้ สีบเนืองต่อ 

จากพระคมภืร็๋ผูกล่อน ๆ สรุปความถ^นักศกษาธรรม มบุญ 

วาสนาบารมสบเนืองมาจากชาติล่อน ๆ บาง คงจะนำเอาไปปรบ 

ปรุงใช้ให้เบ็นประโยชน็๋แล่ชวิตได้นัาง แลวรู้สูตรนบางจะมเพอน 

ทางใจ ได้กำไรชวิตทุก ๆ วย ตองถอวาเบนโชคด ทไม่ตอง 

ใช้เวลานานเบ็นรอยหรีอพนชาติ จงจะมบุญโอกาสได้พบสจธรรม 

นืได้แล...สาธุ! 

ถวายพระพร เนืองจาก มหาบพิตร ม้ราชกํจมาก หลวงพ่อ 

ขอสรุปย่อความ เอาแต่แล่นหนัก ธรรมทเหมาะสม ม 3 ขนตอน 

คอสูตรนเหมาะสมนับนักศกษาทไม่ม้เวลามากพอ และไม่มสถาน 

ทด ทมลมด อากาศบริสุทธดืมครบ 5 ธาตุทสมดุลกนด^ ท 

1 ธาต 5. จีนนํบ (1) ธาตุทอง (2) ธาตุไม้ (อ) ธาตุนํ้า 

(4) ธาตุไฟ (ธ) ธาตุดิน. 

ธาต 4. อินเดียน'บ (1) ธาตุดิน (2) ธาตุนํ้า (3) ธาตุไฟ (4) ธาตุลม. 

ส. โVIธิน*นทะ. พ.ศ. 2609 
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จะใชเชิริญอานาปานสสต๊ภาวนา ได้ด. ในสำนกสอนกๅร 

ปฏิบตธรรมโบราณมกจะใช้ตนไม้ บาไม้เบนบทศกษๅสอนศิษย์ 

ไปเรืยนเซ็น (ฌาน) 

ฅ์มภีรนใช้ตนไม้หลว 

ภาพตนหลิว ดงทกล่าวมานไเ จะใช้เบนตนไม้อน ๆ ก็ได้ 

เบนแบบอยางสอนผกทางจตใจ ให้ทดลองดก่อนเท่าทจะม้ 

โอกาสได้พบเหน และทำได้สะดวกด เร์มม้การผกเจริญสมละ 

คอ สมถ2?-•ใหเกดผล-สมาธิ’^ แลวใช้?ตท่เบนสมาธิน 

เบนบาทฐาน ยก?ฅขนสูหลกวิบสสนาบญญาธรรมชาติจ“กษ 

สูตรยอความม 3 ขนตอน ใช้ได้ก่บคนทวไป 

ดงเชนไดมโอกาสพบเหนสวนท่ๅไม้ หรือตนไม้หลิว หรือ 

ตน1มทมใบสดใสจะเขยวแก่อ่อน ดูใบ{บนมน ช่างงามตาชนใจ 

จงรบฉวยโอกาสขอหยุดนิง1 ชมดูส“กพกหนงก่อน จงใช้กรรม 

วิธเพงสายตามองดู พิจารณาทางวิบสสนาบญญาธรรมชาติจ‘กษ 

จนใหรูแจง เหนแจงทวถงภาพนนดูก่อน. คือใช้สายตามองด 

คลอเคลยใหกวางๆ จนหลบตาก็ย'งติดภๅพนน ย'งจบภาพนนไว้ 

ในสมอง หรอจอจต เหนออ่างนไว้ยกหนงก่อน. 
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หรือจะเรยกว่าใช้เพ่งจิต ใช้จิตไปคลอเคล่ยภาV‘ณน ใช้ 

จิตไปเกาะเกยวไว้กบภาพตนไม้เหล่านนก็ได้ จงผ่กห”ดแบบน 

ทดลองเล่นไปนาน ๆ จนหล”บฅาก็ย”งเห็นภาพเบนนิมิต ได้อด 

ภาพนนไว้ในจอจิต เห็นภาพในจอจต” ทไม่เทยง ภาพ 

นนม”นเกิดขนได้ ม'ใ4ก็ด”บได้. บางทภาพนนไม่เทยง มรืเ 

หลอกหลอนได้ ระว”งจะเข^ใจผิด จะหลงยดตดไวจนงมงายใน 

อารมณ์ไป (บดบ”ง-นิพพาน) กรรมวิธด หรือเพ่งตว้4ไม้อย่างนิ 

เล่นไปนาน ๆ จะเกิดผลทำให้จิตหยุดนงได้มาก จิตสงบอยูท 

ตรงนิได้มาก ๆ เบนสมถะอย่างหนิงทใช้ก”นิแพร่หลายมาก แลว 

ถาสมถะๆๆๆ อมต'วมากๆ เพราะผลจากนิจะทำให้เกิดสมาธิ 

ตามมาเอง 

สมถะ-เกิดขอคือ-สมาธิ 

เข้เจริญอานาปาน"สสติภาวนา 

ขนตอนต่อไปเมือทำสมถะเกิดผลคอสมาธิได้มากแลร 

วิบสสนาธรรมชาติจ”กษุเริมตว้4ให้ใช้การ เจริญอานาปาถเ?5 

คอสูดลมหายใจเขา ปล่อยลมหายใจออก เริยกว่า^^อานาปาณะ 

มนุษย์และสรรพส้ต่ว็๋ก็ใช้ลมหายใจเขาออกเหมือนกน แต่มนุษย 

ตองเติมคำว่า ^‘สติภาวนา” ลงไปอืก ตำราสอนกรรมฐาน 

เรืยกว่า เจริญอานาปาน”สสติภาวนา” 
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พวกฤาษื โยค อินเดืย. พวกเซ็ยนชนสงในล่ทธิเต๋า จน. 

โบราณต่างๆ ชอบใช้สูตรนกบตนไม้ สวนบาไม้ เจ?ญอานาปา 

น*สสตึภาวนา คืออาศิยสวนบาไม้ ทม้ความเข็ยวสดใสใบเบน 

มนตาง ๆ เอาลมทพดผ่านตVIม้ต่าง ๆ นํน แลวสดลมหายใจ 

เข์า ปล่อยลมหายใจออกแรง ๆ เอาอากาศบริสุทธดอ'ดเขาปอดไว้ 

มากๆ 

ภาษากรรมฐานเรยกว่า ทำอานาปาน’สสติภาวนากบความ 

เข็ยวสดชนของธาตุไม้ ลมทิพดผ่านกล'นกรองจากใบไม้มาก ๆ 

นนสะอาดบรสุทธด ธาตุไม^ กรรมวิธนทำไปนานๆ จะให้ 

ความรูสีกว่าม'นประทบจิต ติดวิญญาณ รู้สกต'วเบาๆ กายว่างๆ 

บางทิแทบจะไม่ตองหายใจก็ได้ ตวเบาใจอม อาหารจากธาตุไม้ 

มนอดไว้จนเต็มปอด ที่พวกฤๅษี โยคี อินเดีย เรียกว่าถือดีล 

กนวาตา. ทางฒธเต๋า เรียกว่าโคจรอมปราณ กินลมปราณ 

กินอากาศ กม่ชวิตสดชนยืนนานเบนรอยหรอพ่นม้ก็มื. สตร 

ศาสตรเหล่านเบนทนิยมของน”กปราชญ์ ชงจอ-เต๋า-พุทธ. และ 

นํกปลูกตนไมโบราณ เล่นบอนไซ ทำสวนหย่อมในเวิยงว่ง 

ทวไป 
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จตเบนธาตุรู้-ปีตเบนฅ็วรู้ 

เห็นภาพต๋นไม้ใบไมปลอดภํย 

กรรมวิธืเห็นภาพนิมิต แบบใช้ตนไม้ใบไม้ ธาตุไม้ไม่มื 

อนตราย เพราะว่าเบ็เนของธรรมชาติ ของจริงไม่หลอกลวง 

ธาตุไม้ทม่ความเขียวสดใส เบนสจจธาตุ ทไม่ม่มายาการ เพราะ 

จิตมนุษย์ทได้ผืกฝนศิกษาจนรู้แจ*งกฎธรรมชาติ เพราะจิตเบน 

ธาตุรู จิตเบนตวรู พอเห็นใบไม้หรือสวนบาไม้เขีาภายในจิตใจ 

ก็จะรูสกว่าซ็อสัตย์ เบนสจจธาตุ อย่างหนิง ม่พสังงานทโบราณ 

รูจกนำมาใช้ฟ่อก?ต ขดเกลาอนุสัยจิต ฟ่อกอารมณ์ขบพิษราย ๆ 

ในร่างกายใจตนเองไปในสัวอย่างหนิง เช่นเห็นแลวสบายใจ 

สงบเย็นใจ หายอารมณ์หงุดหงิดอย่างนิเบนตน ผลทสดจะทำ 

ให้สุขภาพกายและใจสดชนแข็งแรงด สายตาจะดขีนบางอย่าง 
V 

หนง 

กรรมวิธอย่างนิ ถ*าทำเบนซะสนุกมาก จะใช้ตนไม้เล็กๆ 

ตนทํสวยงามตาพอใจของเราเอง ดูแลว้พอใจ เพิยงตนเดยว 

ก็ใช้ได้ มเพิอนทางใจกบตนไม้เล็ก ๆ สวนหย่อมย่อส่วนรูปภูเขา 

ให้เล็กๆลงก็ได้ ภาพศิลปอย่างนิสักจะเบนเพือนทางใจทํซ็อสัตย์ 

ให้อารมณ์สงบนง ไม่ไหวติง มเพอนเล่นให้อยู่นง ๆ ตรงนนได้ 

นาน ๆ อย่างหนง 
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แล่วทำไมมืบางคนเกิดมาก็มบุญวาสนาบารม มืบ^นใษญ่ 

โตสวยงามรโหฐานมเงินทองไม่เดอดรอน ก็ยงม่ทุกข์ใจ เพราะ 

ขาดเพอนทางใจ ถาเขาผู้นนได้พบ ป/ชญาธรรมของตนไม้” 

และเข'ากิงปรชญาธรรมชาติของธาตุไม้ ^‘ธาตไม้” จะให้คุณ 

ประโยชน์มาก หรือพอได้ม่ความรู้แจง ธาตุท่ง 5. ทํสมดลย์ 

กนด ยงจะอยูรอดของสงขารชวิตได้สงบสุขกายใจมากกว่าชน 

ทงหลาย ถนขาถงจนได้บรรลุธรรมชาติจกษุ จะอยูคนเดยว 

อยูบาชนรือนว่าง บน ยอด ภูเขาบาดง ดิบ ม่ลำธไร นํ้า ตกพรว 

คนเดยว ก็ยงยิมบไแทิงใจ สงบสุขม่กำไรชวิตมากในชาติหน์ง ๆ 

ก็ผ่านไม่ 

สูตรศาสตร์กรรมวธอย่างน์ ตงแต์โบราณกาลมาก่อน 

พระพุทธเจา เกิดขนในอินเดย หพเอารูม่ทก่อสรางขนโดย 

ผ่มือมนุษย์ทำขนเอง จะเบนรูม่พระพุทธเจา รูม่พระเจา รูม่เทวดา 

เทพทํม่อิทธิฤทธิต่าง ๆ ในม่ระว^ศาสตร์ หรือเล่ากนไว้เบน 

นิทาน แลวเอามาก่อสรางเบนรูม่ภาพข์นมา คนหลงผิดคิดว่า 

เบนภาพตวจริง แห้จริงท^งหมดเบนของทำให้เกิดม่ขิน สรางข์น 

แลวนำมาเก็บไว้ในจอจิต (สมอง) เบนนิมิตนานไม่ม‘กจะหลง 

ผิดงาย ๆ กลายเบนโรคจิตหลอนต*วเอง ไม่สงบ 

แลวศิษย์โง่ม่มากกว่าศิษย์ทํฉลาด จะแยกธาตุนนไม่เบน 

แยกไม่ออกว่า เบนภาพจริง หรือภาพปลอม” ตำราอริยครูจิง 
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ห*ไมเอาภาพเหล่านั้น นำมาทำนิมิต เอามาเพ่งเบนนิมิต จะไม่ 

ปลอดภโเตอนปลายมือ. ถาหลงผิดติดไว้จะแก้ยาก เบนมาก ๆ 

กลายเบนโรคจิตหลอนตวเอง 

ด“งทเพ่งดตนไม้ใบไม้สดเซียว ระยะยาวนานๆ อารมณ 

‘เณั้จะไม่เหมือนกน ตรงทว^ตถุทก่อสรก้งซีนนนเบนของปลอม 

ตนไม้สํจจธาตุ จิตรูว่าเบนของจริงโดยธรรมชาต โมหลอกลวง 

ตอนปลายมือไม่หลงผิดสํจจภาวะธรรมจิตสงบ ไมงมงายใน 

อารมณ์วิบสสนาภูมิแล...สาธุ! 

รปฌาน หรือ อรูปฌาน 

ถ์ติอาใชอานาปาถเ8!นำทาง 

ภาพตใ4ไม้หลิว หรอตนไมต่าง ๆ ดงทกลาวมานน คมภร 

โบราณทาง อินเดย ตกอยูในมือของพวกฤาบ^โยค- สวนทาง 

เมืองจนโบราณ ตกอยูในมือของพวกเซยนชนสูง ถทธเตา. 

ชอบใช้กรรมวิธอย่างเดยวกน เจริญอานาปาณะ *1 จน โดรูปฌาน 

และ อรูปฌาน (พระพุทธศาสนาคออรูปฌาน) 

ส่วนรปฌานนน เบนฌานโลกย Vเวกทางเจโตวมุตต 

ชอบใช้ นำเอาไปเล่นแร่แปรธาตุ นำเอาไปปลุกเสกคาถาอาคม 

เซียนเลขลงยนต เขยนย ใหเกดความขลง พวกเลนฌาน 

ฌานโลกืย์ ทางนิไปนานๆ มกจะรอนวิชา คุมจิตใจใหสงบ 

ตอนปลายมือยากมาก. ทระสมมาสมพุทธเจา ศากยมุน็ ตรสรู้ 
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แลว เห็นว่ามคุณ และมโทษเท่ากน เบนมืดสองคม จงกวาด 

ทิงพวกเล่นนิมิตหลอกต่างๆ กสิณหลอกต่างๆ ทศิดทำขนเอง 

ก่อสร^งขนเอง แลวหลงผิดยดติดจนงมงายในอารมณ์ บดบง 

พระนิพพานไป จงเอาออกจากพุทธศาสนาไป. เอาอรปฌาน 

เขาสตร ‘‘อนิปีจ่ง-ทุกขึ้ขVอนตตา-สุญตา” หวใปีขอ^ 

พทธแทอยูทตรงน่ 

ทร๙ไตรบี่ฎก หนยาน. และ!มหายาน 

อน้ปีปึง-ทุกขํ่ข‘ง-อน‘ตตา-สุญตๅ, 

ลวายพระพร ขอสรุปความ เรือง อนิปึปึ*ง-ทกขํ่ข“ง- 

อนตตา-สุญตา. เบนหวใจทจะทำให้เกิด พระอรหนต็๋ 

พระบจเจกพุทธเจ^ พระโพธิสตว็๋ พระสมมาสมพุทธเจ^ จะ 

ออกจากประตพระธรรมน ถาไม่รู้แจงสูตรศาสตร์ 4 หลกธรรม 

นแลวจะไม่มืพระพุทธศาสนาในบานเมองนน 

( 1 ) อน้ปึปึง-แปลความหมายว่า ในร่างกายตน หรือ 

นอกร่างกายตน หรือสรรพส์งในโลกน และสรรพสงในโลกหน"ไ 

หรอชาติหนาๆ แท้จริงเบนของไม่เท่ยง (อนิจจ“ง) ไม่มืความ 

แน่นอนมไแปลยนแปลงไปเสมอๆ ถ"าอย่างนจิฅ (และสมอง)ต"อง 
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ใช้สายตาเพ่งด จตคดพจารณา จตตองเกดแคะตบ จตยงตอง 

ปรงแต่งเบนวฏจกร ในพระค1^ภร็๋ว่า เบน ^‘อน้จจตา-ความ 

เบนของไม่เที่ย^-อน้ปึปียงเบนโลกีขรมณ เบนโพิกีย 

ธรรม, ถาจิตหลุดพนจากความคิดม่รุงแต่ง จิตหลุดพนจาก 

กระแสแห่งความดงดูดของโลกืยรม^ เขาอาณาจกรแหงความวาง 

(สุญตา) เบนโ'ลกตรธรรม เบนสุญตานิพพานแล... สาธุ! 

(2) ทกขํ่ข^ง-แปลความหมายว่า ทุกข็๋คือความทนได้ยาก 

ความไม่สบายกายและใจ พระคมภรว่า เบน ทุกขตา-ความ 

เบนทกขทรมานกายแล25ใจ. เพราะสรรพสงในโลกนิและโลก 

หนา ความเบนของไม่เทยง ถาเราหลงไปย์ดมนถอมนจนมาก 

เกินไปนก เบนอ*ตตา ต*วตน แลวกลามเนิอจะเกร็งต่ว 

ประสาทจะตงเคร็ยด พอนาน ๆ ไปจะปล่อยวางทางใจไม่ได้ 

ปี25กลายเบนทกขํ่ขV’ ทกขข*ง ทุกข์ต่าง ๆ นนม่นจะข*งไวใน 

ดวงจิตของปุถุชน ทยงปลงไมตก จะกลายเบนนรกอยางทนง^-ป 

ทกขขง-เพราะว่าจิตยงย์ดติด จิตยงตองเพ่งคิดพิจารณา 

จิตยงตองเกดดบ จตมความคดปรุงแตง ปีตไมวางเลย มแต 

โลกยรมณ เบนโลกียธรรม ทุกข์ขังจิงเบนนรกอย่างหนิง ถา 

จิตหลุดไปจากความคิดปรุงแต่'า จิตหลุดพนจากกระแสแบ'^ 
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ความดงดูดของโลกยรมณ์ได้ เขาอาณาจํกรแห่งความว่าง 

(สุญตา) เบืนโลกุตรธรรม เบนสุญตานิพพานแล... สาธ! 

(ร) อนตตา-แปลความหมายว่า สรรพสงในโลกนิและ 

โลกหนา ความเบนของไห่เทยง ไห่มตํว์ตนทิยนโรงตลอดไป 

ไห่ใช่อตตา ไห่ใช่ตวตนทยืนโรงได้ตลอดไป อย่างนิจิตก็ยง 

ตองเพ่งคิดดู จิตยงเกิดดบมความคิดปรุงแต่ง จิงจะคิดเห็นใน 

ธรรม พอรูแจงบ’าง ตรงท?ตยงเกิดดบเบนวฏจ”กร เบน 

โลคึยรมณ จั้นบ่นโลก็ยธรรมอย่ แต่เบนโลก็ยธรรมทสูงสุด 

ยอด มทางรูแจงพุทธธรรม เข’าถูกทางแลวทสุดจะเข’า ^^โลกุตร 

ธรรม” ได้ก็ตรงทจิตหลุดพ’นเบนความว่าง เบนสุญตานิพพาน 

II 1:1! I แล... สาธุ! (อยูทตรงน) 

อนิจจง-ทุกขขำ-อน“ตตา 

เบนโลกียธรรมชนสูง 

สรุปความทง 3 หล”กธรรม คิอ อนิจจ”ง-ทกชขํง- 

อนตตา” ย”งจ”ดว่าเบนโลก็ยธรรม ทฐงสุดยอดของโลก็ยทงปวง 

เพราะเบนธรรมทจะนำเขาสู่ โลกตรธรรม-นิพพานของ 

พร2!ทุทธศาสนา” ได้ตรงทม?ตได้หลุดพนจากความคิดปรุงแต่ง 

ในโลก็ยรมณ็๋แลว เบนความว่าง เบนสุญตานิพพานแล... สาธุ! 
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(4) สุญตา-แปลความหมายว่า สรรพส์งในโลกนและ 

โลกหน^าล่งทสุดกันแลว เบนความว่าง (ศูนย์) ตรงนจดว่าเบน 

โลกตรธรรม ว่างจากมตว มตน ในเมอจตไดหลุดพนจากความ 

คิดปรงแต่งท^งปวงลงได้ ได้บรรลุล่งธรรมชาติจกษุ เซ็าอาณาจ*กร 

แห์งความว่าง จิตก็ว่างตามไปดวย ตรงนปีงเบนโลกุตรธรรม 

แท เบนสุญตาน้พนาน (โลกุตรภูมิ)แบแล...สาธุ! 

พระสไ)มากัม่พุทธเจา ศากยมุนี ตรสรูเอง และได้วาง 

ศาสนาพุทธไว้ เบาหมายอยูทหลกธรรมเนืองดวยเรอง พระสูตร 

‘‘อน้จจ้ง-ทกขึ้ฟ้ง-อนไเตา-สุญตา^’ แล... สาธุ! 

ธรรมกาย คือ วํบรกาย 

ธรรมจิต คือ วํจิรจิต 

ธรรมกาย คือล่าได้บรรลุล่งแลวจะได้ วิชรกาย 

สตรนืมสมยอุปนิษท อินเดย ล่อนพุทธกาล. ทางจน ก็มใน 

ลทธิเต๋า ถนซ็าล่งสูตรศาสตร์นื คอบรรลถี้งธรรมกาย จนได 

วิชรกาย บุคคลนน จะมอายุคืนทรงพลงงานทแชงแรงมาก ม 

อายจะยนไปเบนรไ)ย หรือเบ็นพน์บกไดตามทตนเองตองการ 

จะมอายุคืนอย่างนน 
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ธิรรมจต คือถาได้บรรลุล่งแลวจะได้ ชร'ปึต” สตร 

นมืสม่ยอุปนิษท อินเด้ย ก่อนพุทธกาล. ทางจน ก็มืในลทธิเต๋า 

ถาเขาล่งสูตรศาสตร์น คือบรรลุล่งธรรมจิต จนได้วํชร'จต 

บุคคลนนจะมจิตททรงพลงงาน มีอภิญญา 6. จิตทเกิดได้ตาม 

ทตนเองตองการเกิด และตายได้ตามทตนตองการตาย คือจะนง 

ตาย จะนอนตาย จะไปตายทบานไหนเมองใด ๆ ก็ตายทนทื 

ตรงาณั้ได้อกดวย “เกิดและตายได้มีวิญญาณอิสระ” 

พระคมมีร'เตา กล่าวไว้ว่า คุมธาตุ 5. ในร่างกายและ 

ใจตนเองไดแลว พวกเซ็ยนโบราณจิงมีอายุยนเบนพน ๆ บได้ 

เอาสงขารชวิตไว้ใช้งานโปรดสรรพสตว ก็ตองให้มีอายุยน ๆ จะ 

ไดเกบเรองเอาไวใหศาสนานนอยูได้■แาน ๆ ไ!! จิงเกิดมีผ้ศิดสตร 

ศาสตร์อย่างนขนมาในโลกน 

พระคมภร โพธลตวต่างๆได้กล่าวไว้ว่าเบนบรมธรรม 

ทพระพุทธเจา องค์ก่อนๆ ทรงคนพบวางสูตรไว้สำหรบ ผ้ม่ง 

พุทธภูมี จะตองบำเพ็ญบารมีให้สูงขนไป เอาไว้สำรองเบน 

พระพุทธเจา ในอนาคตกาลเบองหไเาๆ โนน จิงตองบำเพ็ญ 

ให้ได้ วํขรกาย และ วชรจิต และมีอภิญญา 6. เพ็อทจะ 

ไดท์องเทิยวไปโปรดสรรพสัตว์ ได้นง 6 ภูมิ (ตายและเกิดได้ 
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ตามตองการท^ 6 ภูมิ) ยงเบนโสกยธรรมชนสูงสุดยอด ททำ 

ประโยชน์ได้อย่างมหาศาสแล...สาธุ! 

มีพระค้มภีรํ่ ผายเต๋าได้กล่าวสง สูตรศาสตร็๋น์ไว้ว่า 

มินักศิกษาตงแต่โบราณกาลมาสนใจศิกษา สูตรศาสตร็๋เกยวกบ 

เร้อง ธรรมกาย และ ธรรมจต และอภิญญา 6. มิแทบทุก 

สำนักก็ว่าได้ แต่จะไปคนหาผูได้บรรลุลงธรรมนยากมาก “ผู้ 

เบนนักศิกษามิมาก ๆ เบนจำนวนเท่า ๆ นับขนสตว็๋บนตวควาย 

เผอก (นับเสว้4ไม่ถวน) แต่จะไปหาผู้ทได้สำเร็จ บรรลุสงสูตร 

ศาสตร์นนมินอยๆ มาก มิจำนวนเพยงแต่เขาสตร์บนหวควาย 

เผือก (สองเขา) เท่านน” 

เพืยงแค่หาครท่พูดให้ถูกหลกสูตรสอนธรรมะกหาได้ยูากเIลว 

ถาได้พ้งธรรมะนจงนํบว่าเบนบุญประทํบจิตสบกพชาต เบนกุศล 

ติดวิญญาณในวฏสงสารไปแลวแล...สาธุ! 

พระหลวงตาปีน (ปีกง) ขอสวายพระพรอกว่า ลา 

มหาบพิตรได้บำเพ็ญบารมิ เกิดโพธจิตคิดให้แท่งบนวิชาการ 

ธรรมทาน เนืองดวยเรือง อนิปีปี*ง-ทุกขขง-อนตตา-'สุญตา 

ได้สบล่ายทอดไปย่งสรรพนัตร์อกดวยแล... สาธุ! 
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ฉน ทร๙ห'ลวงตาจีน (จกง) ขอนอมนม‘สกๅร เคๅรพ 

พระคุณธรรมแห่ง “1พ0จิต” สว้ ณ ทนเบนอย์างสูง และ 

ยงขอขอบใจในพระมหาเมตตากรุณาธิคุณ แทนสรรพสตว์ใน 

ทง 6 ภูมิไว้อืกดวยแล.. . สาธุ ! สาธุ! สาธุ! 

ขอเดชะ 

ภายหล่ง ทระเจ่าเหลึยงบู๊ตี่ ได้พระราชทาน พระนามให้แก่ พระ. 

หลวงตาจน (จกง) ว่า “พระธรรมาป็ารย์ ปธชี่ เขยงขืยึ” เบนพระราชกร 

ในสำนก สบ่ยแผ่นดิน ราชวงศ็๋เหลยงอกจ่ว์ย 

ฝี. โพธินํนทะ. 2509 
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บทท 7 

พร2{หลบตาปีน (จบ) นำฮ่อนต้ปีน 

ออกธุดาคเที่ยวกรรมฐานสตรต่าง ®| 

เรียบเรืยง โดย ธ. ธรทาส. 

พร2{หลวงตาจีน (ปีกง) วนร่งขนได้นำ พร2{เปี*า 

เหลียงบูตี่ ออกธุดงค์เทยวกรรมฐานตามสูตรต่างๆ เช่นชมสวน 

ตนไม้บาตามภูเขาเขยว ม้ลำธารนาตกพรวต่าง ๆ ถวายพระพรว่า 

มหาบพิตรมาในวดบาเขาดงพงไพร ก็ตองได้ธรรมแบบบาเขา 

ลำเนาไพรกลบวงไป ได้ชนว แลวถวายพระพรอกว่า นนสวน 

ตนไมหลิว ม้ตนกิงก^นยอดใบหลํวสดสืเขยวชะอ่มทกิงก*ในใหญ่ 

ลำตนตรง ม้กงยอดโคง ๆ ลง ม้ใบแหลมคมเหมือนปลายดาบ 

นักรบ ที่โคงเคารพยนตรง ดูให้อารมณ็๋สงบใ1ง! เบนลกษณะว่า 

แสดงความเคารพ รูว่าม้ ฮ่องเตปีน เสด็จมาชมสวนหลวนนอย่ 

ก็ไม่ปานฉะนํแล...สาธุ! 

ภาพนันหลิว มืก็งโคง ๆ ยอดที่งด็ง ๆ ลงมา มืใบส์เขยว 

อ่อนสดงามตาอย่างนํ นัาให้พวกเซ็ยน หรือนรี]พรตเต๋าหยิน 

มาได้เห็นแลว ท์านชอบพูดเชิงวิชาการว่า ดูไปนานๆ ทำให้ 

เกิดความร้สก การหน่วงเหนํยวจิตใจ ให้เกิดอารมณ์สมถะด 
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อย่างหนง ช่างมืเสน่ห็๋ทำให้ผูชมเกิดจิตสนใจ ชอบหนไปด 

ใจมกจะเกาะเกิยวคลอเคลืย สมถ2? ถาพิจารณาดูความงามไม 
เบือตา ถาเพ่งมองดูไปนาน ๆ แลว เช่าตำราอริยครูทสอนการ 

เจริญสมาธิ ว่าให้อารมณ็๋มารวมจิตใจไว้จุดนนให้น็งได้นาน ๆ 
เบ็นสมถะเกิดผลสมาธิได้ดือย่างหนงแล ... สาธ ! 

พระเจ*าเหชิยงบูตื พงแลว ขิม! ยม! อย่างซาบซ็งใจ 

มนช่างประทบจิต ติดวิญญาณไว้อย่างมาก ทว'นนได้ความรู้จาก 

พระอริยครู รูแช่งสูตรวิชาการดืความหมายแตก ในเรองอ่าน 

ปริศนาธรรมชาติของบาดงพงไพร วนนเองในชวิตของพระองค็๋ 

พระพลวาตาปีน (จีกง) ถวายพระพรอกว่า 

ภาพต*นหลว ในฤดูฝนดูยอดใบสดใสเขยวอ่อนจะช่มฉา 

มากดวยเมฆหมอกสายฝน เข้าตำราของฤาษ โยค อินเดืย 

ชมสวนบาไม้หลิวกล่าวไว้ว่าดูช่างอ่อนชอยยงมกงช่านยาว ๆ โคง 

ยอยลงมาอย่างสง่างามตาด มองให้ลกซงดงได้พบเห็ใ4หมู่เหล่า 

นางพิาทเบ็นสาวสวยในสวรรค์แอบลงมาเทํยวเมืองมนุษย์ ข้า 

เบ็นวยหน่ม หรือชายโสดแลว ชมไม่เบือตาแทบจะหลงดูจนไม่ 

ยอมกลบบาน แต่อย่าง หลวงพ่อ นมอายุร่วมพนบืแลว ซ็งเบ็น 

วยแล่ชราภาพ จวนๆ จะจากโลกนไปแลว ก็ยงมืความรูสกว่า 

พอได้เห็นภาพตนไม้หลิวสวยงาม มนย"งมืพลงงานสะกดจิตใจ 
ให้หยุดนง! สงบเย็นข้องดูม่นไปนานๆ บางเหมือนกนแล...สาจุ! 
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ภาฬตนฬฝืา ดงทกลาวมานน ถาจะให้พระธุดงค์ชๅๅพทฏี 

ทเทยวกรรมฐาน ท่านมกจะมองเข้าหาธรรมะ แลวสอนมนุษย์ 

ตรงทมนมกงกานยอดใบเข็ยวอ่อนสดส-;)ย เบนพุ่มพวงโคง ๆ 

ทงดงๆ ลงมาเกอบจะจรดลงดิน ใช้สายตาเพ่งดูสมถะใด้ออ่ๅง 

สงบนง ไม่ไหวดิงI มนคงจะบอกมนุษย์ทม่แต่จิตร์น จิตไม่ 

วาง วาใหเอาเยยงอยางพวกมนไว้บางว่ๅ นบใ]ๅกเงียบ^^ 

สงบนงอยางองคอาจจะช่วยให้จิตใจเย็น!)งมๅเๅ ได้ไม่ห'านไหว 

ต่อโลกธรรม 8 ประการแล...สาธุI 

มีพวกไม่ขอบอ่านหน*1สืยึธรรมะ 

พงธรรม8แวียนห“ว-เอามีออ่าน 

นกสมถ8!-สมาธิ ชาวพุทธ ทม่โพธิจิต จะพยายามจะ 

ให้มีการเทศนาธรรม เตอนสดิมนุษย์ สอนธรรมทานให้แล่ชน 

กลุมหนง ทยงไมคอยจะสนใจอ่านหนงสือธรรมะต่าง ๆ หรคูไม่ 

อยาก 1ปพงธรรมะตาง ๆ มีบางคนอ่านหนังสอธรรมะก็ง่วงนอน 

พ้งธรรมะกเว้ยนหว หรึอแทบจะเอามือกำหู และบดตา บางคน 

แทบจะวงหนไปเลย! ชนเหล่านมีบางคนฉลาดมาก มีบญญา 

โลกยเกงมาก แต่จิตมอตตา จิตเบนต่วตนทแรงมาก (ตวก 

ของก) แต่เหนใจเขา?!งไม่พรอมทจะพ่งธรรมะต่าง ๆ ได้ทนท่ 

ยงเบน โลกุตรธรรม” แลวจะพ้งไม่ได้เลย1 มีมากมาย 
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ทวกดอกบว 4 เหล่า อริยครูบาอาจารย์ตงแต์โบราณมาท่าน 

สงไว้เลยว่า ถาพบคนแบบนแลว จงหยุดดูก่อน อย่าเพงสนทนา 

บญหาธรรมกบชนพวกนไป เขาจะรบพงธรรมทนท ยงไม่ได้ 

จะชวนให้โด้เถยง เบนเชิงทะเลาะกนไป แลวจะผิดใจกน 

แลวจะยงทำให้เขาออกห่างไปจากเรืองสนใจธรรม*;ต่าง ๆ อกดวย 

ถ^สงบนิงให้ดูจะประทบใจดกว่าพด 

คมภีรึ้บญญาโกศลอุบายโพป็สตว 

ถ^พบชนกลุมทยงไม่สนใจพงธรรมะ ม่อย่กรรมวิธเดยว 

ตองใช้สูตรตามพระคมภืร์บญญๅโกศออุบายโพธิสํตว็๋ ให้ใช้ 

เทศนาสน ๆ หรือพูดแบบทำให้เขาพ้งแลว ฉงน ๆ อยากพง 

แลวจะเลยงทนท่แต่เลยงไม่ขน เท่ากบให้เขาสนใจไว้จุดหนง 

ก่อน หรอพูดเบนโศลก หรือปริศนาธรรมทางใจ ทํพ้งสนๆ 

ให้คิดจดจำได้ง่าย ๆ และยงฉงนๆ คิดไม่ออก ติดใจไว้ ไม่ 

ลมง่ายๆ ให้เขาเอาไปนกคิด คิดเล่นๆ ดูก่อน พฺอนานไป 

มนไดประทบจต ติดวิญญาณไว้ นานวนไปลงวนเวลาเพ้จะ 

คดออกเองไดบาง โพธิสตว็๋ท^หลาย ได้แต่ทำหนาทเพาะเช้อ 

บุญกุศลแห่งพุทธะจิต เพอแบ่งบนผิงทงไว้ทํก่อน จะตองคอย 

วไแวลาของเขา ม่เหตุบ่จจยบารม่ลงพรอมขนมาเมือไร ๆ แลว้ 

ผลจะบงเกิดขีนมาเองโดยธรรมชาติ อาจจะล่งผลลงพุทธภมิก็ได้ 

แล...สาธุ! 
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ครบาอาจารย์สอนเซ็น (ฌาน) 

สายตรงที่สืบมาจากอนเดีย 

ท่านสอนให้ศิษย์ถ'าไปพบเห็น ภาพต*นหลว มืกงกาน 

ยอดใบโคง ๆ มใบอ่อนแหลมคม ใบแล่แหลมตรงเหมอนม่ลาย 

มดดาบนกรบ สืเขียวอ่อนแล่ต่างๆ ดูสดใสชอุ่มเบ็นพุมพวง 

‘‘โค*งๆ ที่งค็่งลงมา-ดอย่างสงบนี่ง-ไม่ไหวติงนน”พูดแบบ 

อริยครูที่สอนเซ็น (ฌาน) ท่านว่านนธรรมชาติ เขาฝากให้คิด 

เบนปริศนาธรรมว่า มนอาจจะซ่อน มความเรนลบอะไร ๆ ที่ 

แอบซ่อนไว้ล่กอย่างหนง ถามไเพูดภาษามนุษย์ได้ มนคงจะ 

บอกว่า ทำให้จิตไม่หวไเไหว! จิตว่างลง กีคิอจิตเร์มสงบ จต 

เบนหนิง จิตเบนเอก ไดบางแลว แลวจะพบความสงบสุขเยน 

ว่างเบากายใจมากแล...สาธุ! 

อย่างนเองที่ครูบาสอนธรรมชาติ ท่านตองการฝากผง 

เมล็ดพช ให้ร้แจง รูจ็กคำว่า “จิตเอก-จิตเบนหนง 

อย่างนที่งไว้ล่อน แลวคอยวนเวลาผลมนจะเกิดขีนมาเองในวน 

ขางหนาๆ โนน ตรงที่ฉงนๆทำให้เก็บเรองเบ็นอารมณ์คางๆไว้ 

จะเกิดมืความนกคิด เกิดวิบสสแก คือนกคิดทางปรชญาธรรม 

ให้เกิดวิบสสนาสติบญญาธรรมชาติ รู้แจงทางอนุสยจิตใจจะ 

ตามมาเอง. แลวถ‘ดไม่จะชวนให้คิด สอนให้พงธรรมคำวา 

“สรรพสรรมเบนหนึ่ง. โลกตรธรรมเบนหนึ่ง(เบนเอน)’’ ไส 
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แลวต่อไปจะเบนปริศนา อารมณ์คางๆ ชวนให้คิดคำว่า ‘‘1ลกี0 

-เบืนของคู่-เบนของคู่ (กฎทว้น้ยม)” จะคิดได้ออกเองใน 

ตอนปลายมอ 

คมภร็๋เต๋าชอบสอนไว้ว่า มนุษย์เกิดมาในโลกนจะตอง 

เรึยนรู้เร้อง ^‘หยึน-หยาง (อํม-เอั้ยง)” เบนของคู่เช่นกน 

คอหยิน'เฌ มพล่งงานทเย็น-มด. ส่วนหยาง'เนั้เ มืพลงงาน 

ทรอน-สว่างไสว คำ'หูดเหล่าน 'คำให้อารมณ์คาง 'ทอริยครบๅ 

ท่านตอนความนกคิดให้นานๆ ไปเช่าเบาหมายได้ วนหน็งจะ 

เขาใจคำว่า หลุดพนวฏจกร ตองพนบุญ ตองพนบาป ได้ 

อยางไร ? ฝากปริศนาธรรมนไว้ 'ทสุดจะเขาใจร้แจงเร้อง 

อน็จจง-ทุกขขง-อนตตา-สุญตา” ได้ง่ายขนบาง หร้อจะ 

พบเอง ตรงทโลกยะ-สุดทาง แลวโลกุตระจะเขามาแทนเอง 

แล...สาธุ! 

กรรมวซีดูต‘นหลวเวลาอ่อม 

บนเทงเทลงธรรมขาตึสมล 

ทระหลวงตาจีน (ปีกง) ถวายพระพรว่า มื'นํกปราชญ์ 

'ทางธรรมชาตวิทยาจืนโบราณ ทงโลกิย์และโลกุตระหรีอ‘เงํกกิด 

ทรกนุมสงบรุ่นก่อนๆ ได้บอกลูกสอนหลานๆ ช่างหลงใหลใน 

ความมเส'น่ห็๋ของสวนไม้หล่ว และสวนบาไม้สืเขยวสดใสต่าง ๆ 
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คืนมาก ท่านช่วยกไเคนควา แลวจดบ่นท่กเก็บเรองไว้เบนตำรา 

มืมาก. แลว้ตวคืนน เขาจํดว่าเบนมนุษย์พํนธุทตกคว้งโลกมา 

นบเบนพนบ หรือเรียกว่าคนลานบก็มื ก็ยงรกวิชาความร้ท 

ปราชญ์โบราณคว้4พบบนท่กไว้มากเช่นกไเ สาธุ ! 

กรรมวิธดู ตว้4ไม้หลิวเวลาล่ลม บไแลิงเพลงธรรมชาติ 

เห็นภาพต๋นไม้หลิวสดสวยงามตายามเช่า-สาย-บ่าย-เย็น ตำรา 

ว่ามกจะมอารมณ์ละเอียดต่างกไ4 มบางว‘นลูกตองสายลมพดผ่าน 

มา ลมทโชยมาลูกตองตว้4ก็งกานยอดใบหลิวสดอ่อน ๆ ทำให้ 

ก็งนั้นโคง ๆ ลง ดูใบหลิวสดเหล่านั้นช่างม้พล"งงานทเคลอนไหว 

ลู่ไปตามลม ส่ายไปส่ายมา ลู่ไปตามแรงสายลม จะให้อารมณ์ 

อ่อนชอยนมนวลด ถาลูกพายุพดแรง ๆ ก็จะสะบ‘ดช่อเบน 

พุ่มพวง ดูช่างมชวิตเคลอนไหวอ่อนชอยตามไปดวย ม้วิญญาณ 

ทเห็นแลวทำให้นํกคิดทางศิลป ช่างเขียนภาพ ชอบลูกตอง 

ใจตรงนมาก ด'งมืคำชมเชยในประว"ตศาสตร์ มนั้กปราชญ์ 

นงดมนํ้าชา ชมหลิวทกำล่งลู่ตามสายลม ว่าช่างสง่างามตา 

เหมอนด"งได้พบสาวงามมเสน่ห์หรือนางพาลงมาจากสวรรค์ ท 

กำล‘งร่ายรำเล่นบรรเลงเพลงทิพย์ธรรมชาติ ทิดงศูดอารมณ์ให้ 

สงบเย็นลงได้ อย่างนก็ไม่ปานแล...สาธุ! 
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ตำราสอนเข้ตนไม้ซีกลมถ?;-สมาธิ 

เจรญอานาป่าถ!?;-รูปฌาน 4. 

ตำนานสอนศิลปการชมตนไม้บาดงลำเนาไพร ตามภูเขา 

มืนํ้าตกพรว ของสำนกวดเสาหลิน (เซ็ยวลมยิ) โบราณครบา 

ได้สอนศิษย์ไว้ว่า จงหาโอกาสเวลาได้ยินเสยงพ้ารองม้ลมฝน 

ทรอม้ลมมรสุมพาคะนองจนตนไม้หวนไหวไปหงบาดง จงรบฉวย 

โอกาสชมตนไม้นน ดูกงกานยอดใบทกำลงแกว่งไกว จบสายตา 

ให้รวมจุดไว้ตามนนเรืยกว่าเอาจิตไม่คลอเคลิยเบน “ สมถ2; ” 

ได้อย่างหนง ดสนุกบนเทิงใจไม่นาน ๆ จะไม่กลวเสืยงพารอง 

พาผ่าเม่รยง! เม่รยง! หายความกลวต่างๆ เพราะจิตไม่เพลินอย่ 

กบภาพธรรมชาติไม่ ทำหลายๆ ครงพอนานไม่ จิตม่รบตวเกิด 

สสิบญญาใจกลาหายกลวรกผ่า เม่ร้ยง! พ้งจนชินก็หายไม่เอง 

ตำรายงสอนไว้อกว่า ถาพบอย่างนแลวอย่าหน ลือว่า 

โชคด ได้มองศูชมตว้เไม้หลิว สวนไม้หลิวทกำลง ล่ลม” 

ลู่ไม่ตามลมนานไม่จะกลายเบน ‘‘สมถ?;” ดูความเคลือนไหว 

ไกวแกว่งไม่ ช่างล่อนชอยนุ่มนวล เบนบทศิกษาทางจิตได้ 

อย่างด ถาไม่มืใครบอกชแนะไว้ล่อน จะไม่รูว่าใช้เบนคุณ 

ม่ระโยชนมาก เบนภาพทให้อารมณ็๋สงบเย็น ช่างม้ลิทธิพลผก 

จิตสะกดใจ นํกม่ราชญ็๋ หรอนักคิดทางวิญญาณ นกเขยนภาพ 
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ศิลป ช่วยทำให้เกิดอารมณ็๋ศิลปทางสงบ สูตรศาสตร์อย่างน 

ยงขาดอริยครู ถาได้สริางค่านิยมสอนทำให้แพร่หลายออกไป 

คอชกชวนเยาวชนให้รู้คุณค่า จะเกิดมความ/กตใเไม้ ม้จิต 

อนุ/กษ็๋บาไม้ต่าง ๆ ได้ลดความแข็งกระด*างของจิตใจลงได้บ’าง 

ยงเมตตากรุณาธรรมให้บงเกิดขน ได้คุ้มครองโลกทางสงบเย็น 

และเบนทํพกพิงจิตใจแก่ชวิตกายใจของสรรพสตร์มากแล...สาธุ! 

หยิน-หยาง (อิม-เอยง) 

คไ)ภร์เต๋า ม้นกเขยนโบราณมาก ทกิดคนกวาสนใจพ/ง 

เงยบในความเข็ยวสดใสชอุ่มของใบไม้แทบทุก ๆ สของบาเขา 

แมกไม้ต่าง ๆ เวลาตรงทํมนลูกตองกบแสงอาทตยํ่-อาบแสง 

ชินทร์ รู้สืกว่าม้ความดงดูดเบีนพ/งงาน ^^หยิน-หยาง (อม 

-เอยง)” ไว้มาก วิชาการความรู้เรองพลงงานอย่างนิ ยงเรน 

ลบมานานบ อริยครู สายฉัน ได้พยายามบอกสอนศิษย์ สบ 

สูกหลานให้ช่วยกนคนควาสืบต่อไปว่า ทำไมในบาเขาแมกไม้ 

เหล่านนจิงม้พลงงาน ทำให้สตร์โลกทุก ๆ ชวิตสดชนอายุยน 

มานาน ๆ บได้ ท่าน/งสงสยอกว่า หรอจะม้วิญญาณ หรอยง 

ม้รหสลบของพ้าดิน หรอรหสสวรรค์อะไร ๆ /กอย่างหนงทยง 

ซ่อนเ/นลบไว้มาก ฉันจิงม้อิทธิพล ทำให้หน่วงเหนยวจิตใจคน 

ทำให้เกิดอารมณ็่สมละ คอม้จิตททำให้ชอบสนใจดู จิตเกาะเกยว 
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ไว้ตรงนั้นได้นาน ๆ หน่อยภาษาธรรมะเรยกว่า จิตคลอเคล่ยตรง 

นไเ จงเรืยกว่าเบน สมถะ” อย่างหนง 

ทำสมถะอย่างน่ไปนาน ๆ ผลได้ก็คอจะเกิดสมาธิ เกิด 

สมาชิจต จะตามมาเองได้เองมาก แลวถดไปตำราจิงสอนให้ 

ต่อยอดสูงขนไปอก ดวยการเจริญ อานาปานํสสตภาวนา” 

แลวลดไปจากนจงสอนใหกำหนดจต เริมตนการเขารปฌาณ 4. 

การเจริญ ‘‘รูปฌาน และอรูปฌาน จนกระนั้นขๅนิโร'0 

สมาบต เบนฌานพเคษทีสงสุดยอด. นิโรธฌานสมาบ*ตน^ 

คอการไดหยุดการเคลอนไหวทางกาย - และทางจิตลงได้ชวคราว 

หรอสุดแลวแตจะกำหนดจตฅน จะอยในนิโรธฌานสมาบ'ตน*น 

นานส*กกว่นกเดอนกบ่ก็ได้ตามตองกๅรูนั้น ก็ตห้)งใช้กรรมวิธ 

เรมตนจากทำ อานาปาณะ^ มาก่อน คอสดลมหายใจเขา 

ปอด แลวปลอยลมหายใจออกจากปอด ทำอย่างนมาก่อนท^ปวง 

แล...สาธุ! 

พระสมมาสมพุทธเนั้า ศากยพุนี ก็ตรสรู้ดวยกรรมวิธ 

เจริญ “อานาปานสสตภาวนา” มาก่อน คอร้แจงสูตรศาสตร์ 

อย่างนส*ตว์โลกทุกๆ ชวิตนั้องพงลมหายใจเขาออก จิงผ่านรอดใน 

วฏสงสารเบนบรมธรรมซงมมาก่อนเกิดพระพุทธศาสนา เบีนสตร 

สากล พวกฤาษ โยค อินเดย. และเซ็ยนชนสูงในล'ท?เต๋า จน 

ก็ทำได้. ซงอริยครูแท้ในว*ฏสงสารคงจะไม่สงส*ยสูตรน ? 
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ตนไม้ที่อา!เยึนเบนรอยบึ่-ทํนบึ่ 

ทำให้ส้ตวมีอายุยืนตามไปควย. 

ล่าแยกธาตุให้ล่กลงไปอก ตามตำราปราชญโบราณไดเกบ 

เรืองไว้ว่า ทำไมม่กจะพบว่าตามบาเขาดงดิบ ทมตนไมทใหญ 

โต ที่มือายุยนนานๆ เบนรอยหรือเบนพนบก็มี จงทำให้นักคิด 

โบราณยงสงสยกนเบนอารมณ์คางมากว่า ทำไมคนหรือสตว็๋ใน 

บาเขาแถบนั้น ๆ ก็มีตวใหญ่โต และมีอายุย์นเบนส่วนมากเช่น 

กน สงสยบญหาอย่างน เบนอารมณ์คาง... 

ถาให้นกปราชญ์เต๋า พวกเซยนโบราณท มีอายุยนเบนพน ๆ 

บ ท่านจะตอบว่า เบนเพราะว่าบาเขาแถบนั้น มนดมครบ 5 

ธาตุที่สมดุลกนด จงมีพล่งงาน ยน-หยาง (อม-เอียง) ' 

ที่บำรุงกาย ช่วยจรรโรงใจคนและสรรพนัตว็๋เหล่านน เบนบุญ 

ผลงานของธรรมชาติ กรรมร่วมโลก ผลบุญที่ได้แบ่งบํน์สะสม 

มานานเบนหลาย ๆ รอยพนนัาน ๆ บ่ ต่างหาก! ร้งส่งผลให้ได์ 

มีเหลอสถานที่เบนสวรรค็๋ในพนดินแดนนน มครบ 5 ธาตุท 

สมดุลกนด้ มรดกโลก เบนเช่นนนเองแล...สาธุ! 
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คํมภีรํ่ดูตนไม้-เกิดอาร'มถเสมถ81 

มีเพื่อนทารใจอบอุ่นสดซ้นอายุยืน 

มีตำราของเซ้ยนโบราณทเก่าแล่มาก จนคนหาชอผ้แต่ง 

ไว้ไม่พบ ได้กล่าวไว้ว่า กรรมวิธดูตนไม้ของน์ก่!เร่ชญา ด 

ตว้4ไม้แคระ คอรูม่ไม้เตยเล็กหรือใหญ่แต่ผิดทรงปกติ ผิดแบบ 

ตนไม้ทวไป ทคนชอบเอามาปลูกไว้ในกระถางต่างๆ (บอนไซ) 

ชมชอบก*นมาก หรือเพ้บาชมภูเขาทมีนํ้าตกพร็วอนสวยงาม 

ถ*าพบเห็นตนไม้แก่เก่าตนใหญ่โตมาก ๆ มีอายุเบนรอย เบนพนบ 

บางตนมช่องว่างกวางๆ ทโคนตน เบีนโพรงใหญ่ เบนช่องท 

เวาแหว่งดูล็ก ๆ ชวนมอง บางตว้4มีรากไม้ยาวแลวขดมวนด 

พิล็กๆ ชวนคิดฉงนๆ ตำราเซยนสอนสมถะว่าตรงนเอง ม”น 

เบนจดดงดูดอารมลเ ทำให้คนเห็นแลวเฉล็ยวใจ ชอบมองด 

ล่อจิตใจคนมารวมจุดดูมน เรืยกว่าเบน สมถะ” ทดอย่าง 

หนง มบางตว้4ดูคล^ย ๆ รปคน หรือรูป?เตว็๋ต่าง ๆ ไปรอบ ๆ 

ลำตว้4 ม่นช่างหน่วงเหนยวสายตามนุษย์ทชอบปลูกตนไม้ ทำ 

สวนหย่อมในบ^น เพราะเห็นความชอบกลของมน มีเสน่ห์ 

อยากหยุดชมดูมนก่อน ตำราได้สอนไว้ว่า มีเสน่ห์ทำให้คนท 

ชอบตนไม้ต่างๆ อดไปมองดูพิจารณารปทรงของมนไม่ได้ ตำรไ 

ว่าก็ใช้เบีน ‘‘สมถะ” ได้ดอย่างหนง 
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ตำราเบียนทไษาโรคจิต-ปร2!สาท 

โบราณให้เท่าดต*นไม-ปลูกต*นไม 

ตำรารกษาโรคประสาทกล่ามเนอเกร็งตว จนประสาทตง 

เครยด จิตคลุ้มคลงไม่สงบ นอกจากให้ตมยาระบายอ่อนๆ กิน 

และยาจนกิน แลวสอนให้สนใจเขาบาชมตนไม้ ปลูกตนไม 

ทตนเองชอบ ทำสวนถาด สวนหย่อมในบ^น หรอตนไมเลกๆ 

สกตไเหรีอสองตนก็ย'งช่วยให้จิตสดชนได้บาง. กรรมวิธอย่างน 

ก็คอสอนให้ย่ายจิต ยายเร็องจิตชอบคิดอย่างแต่ก่อนนน เปลยน 

งานทำ ดบอารมลแดิมๆ ลงชวิคราวก่อน ได้ผลดให้จิตใจ 

ได้หยุดพํกคิดเร็องเก่า ๆ ลมลงได้ชวคราว จิตเรมว่างจากงาน 

เดิมลงได้บาง เบนยาทิพย่ขนานเอกของ นกปราชญ เซ็ยน 

โบราณ ใช้สอนให้รวิ!ษาโรคจิต โรคประสาท ทผิดปกติใช 

สตรนย”งทไเสมยอมตะมานับเบ็นพนๆบแล...สาธุI 

ตำราเบียน เก่าแก่ยงนันทกเก็บเรืองไว้สอนลูกบอก 

หลานๆ ว่าในบาเขายงม้ตว้เไม้ทใหญ่โตอายุเบนรอย เบนพนบ 

ม้บางตว้เรากไม้น้อยใหญ่ยาว ๆ ชอนไชไปดำผุดโผลขนมาบน 

พนดิน แลวิต๋วงลอมระโยงระยางไป ดูเบนรูปสวยงามตาตางๆ 

บางตนรากใหญ่โตยาว แต่งอหงิกรากขดนัดก้นพวพน ดูฉงน ๆ 

บางตใเช่างคลวิยๆ เบนรูปพระ หรือรูปเซ็ยน รูปฤาบ โยค 

นํกปราชญ่ชอด”งในประว”ตศาสตร็๋ต่างๆ ทานทำเพญพรตในกลาง 
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หบเขาบาดงตาง ๆ มนชางแปลกใจรูม่เหมือน{บนคๅๅนนง{0ลุ^ 

ทเหมอน ๆ ดงกลาวมานน มแทบทุกชาติบานเมืองท{ดืยร. 

หรอจะเขาตำราท่านโลกยปรๅชญ์เ0เๅ ‘{{งปีฏ กล่าวไว้ว่า ความ 

ใกล้ชิดกน ท่าให้จิตล่อนิสย (ติดนิสย-รูปแบบก\{ได้) 

แลวมตนไมใหญโต ทโคนตห้เหรือตอไม้บางด*14ช่างด 

คลายๆ รูปของสตวในบานนจรงๆ เรองดงทกล่าวมานน พวก 

เซยนชนนกติดทางจิต-วิญญาณ นกปราชญ์เหล่านสนใจ{บน 

พเศษมาหลายพนบ์ ยงติไม่แตกในรหสลบของพา-ติห พำให้ 

บญญาชนมือารมณ์ล่างสูตรูน. 

สวนคนทรูโลกนอย และไม่สนใจการพตเนาทางจิต- 

วญญาณ ทางโลกยนยม{ทาไรนํก จะเห็นว่าเบนเรืองเล็กๆ 

นอยไมสาคญอะ 1ร ๆ เทาไรนก. ลาปราชญทางจต-วิณญาณ 

ทางโลกย ทานติดไกลเบนพนๆ หมืนบ ม่นเบนเรืองทใหญ่โต 

ท่มนมือิทธิพลเราใจ ดงดูดจิตใจสรรพสตๅไว้มาก ถาสรางค่า 

นยม สอนใหคนรูคุณคาทางจรรโลงจุ)ตใธ รกรรมวธจบอารมณ์ 

วานนมนได{กอบทงชาตทเตยว บางคนเห็นภาพต่างๆ ท่กล่าว 

มานน ชวนให้เขาติดจินตนาการไปลงเรืองแรูงกรรมวิบๅกต่ๅง 

ของสรรพสตว ทศาสนาต่างๆ สอนไว้จนข*ๅมภพ ข*ๅมชาติก็มื 

สูตรนยงจบไม่ลง 
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บ่อเกิดตำราดูฮวงจุ้ย 5 ธาตุถ้าสมดุลกํนดี 

จ?!บ่อม่านสร'างเมืองก็เชิรญรุ่งเรืองดี 

หร?!หลวงตาจีน (จีกง) ถวายพระพรอกว่า มืคมภรํ่ 

บ่อเกิดเรืองอุปาทาน เรืองการดูฮวงจุ้ย สรุปแลวตำราสายนได้ 

กล่าวไว้ว่า ถาสถานทนไเมืครบ 5 ธาตุทสมดุลกนด จะปลูก 

บ^นก็ด จะสรางบาชา หรือสุสานผ้งศพก็ด จะก่อสรางเมืองก็ด 

ส่วนมากจะเจริญรุ่งเรืองอยู่สุขสบายกายใจด อยู่ได้นาน ๆ ดื 

‘^?!เซ์อก็มื-ปี?!ไม่เข้อก็ไม่มี” ขนบางเผ่า บางขาตเบา 

ไม่เขอเรองนกมี แล่ยงเราใจคนคิดหน่วงอารมณ์ให้อดคิดไป 

ไม่ได้ 

ตำราขมบาเขาหรือรูปสตวํ่ต่าง ๆ 

รู้ไว้บ'างบ่าไรขีว๊ฅ เบึนน้ทานสนุก 

ดงมืคไ!ภร็๋เก่าเบนสมบ'ตดงเดิมของชาวจน สอนให้ดูพน 

ทดินแดน ทมืทิวภูเขาเบนรูปคลไยๆ สโเม่งกรยาวๆ มืภาพบา 

ไม้ส์เขยวชอ์ม ส่สดใสงามตา ให้ความสบายใจอย่างหนง 

ยิงขนไปกว่านน อุปาทานร่วมของชนบางเผ่า เห็นว่ามืภูเขายอด 

บอม ภูเขายอดแหลมเหมือนรูปเบ็นดาบนไ)รบ มืภูผานูนโค้ง ๆ 

ด'งรูปหล'งเต่า บางภูเขาเบนทิวแถวยาวด'งต'วมงกรวิง ดงงูเลอย 

มืรปเขาต่าง ๆ ด'งรูปคค้าย ๆ รปชาง เสอ สิงโต มา ลา แรด 
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หร้อรูป??ตว็๋ต่าง ๆ ซ็งภูเขาหินนไแบนของธรรมชาติได้สรางรป 

แบบเหฉีอนขนมาเอง เบนเช่นนนเอง ซงชาวบานเมองนน 

ทเกิดมาก็เห็นรูปแบบภูเขาคลาย ๆ คนหรือสัตว์ต่าง ๆ ดฉงน 

เสัาใจจงตงชอเรืยกภูเขาเหล่าใณั้ ตามรูปเหมอนของมน รปสตว์ 

อะไร ๆ ก็เรืยกตามทตนเห็นแบบนนไป มทุกชาติสัานเมืองทม 

ภูเขาทเดยวเลย 

แลว้พวกเทวะนิยม มือุปาทานความยดมนถอมนอย่ล่อน 

ก็มกจะชอบเติมคำว่าภูเขารูปนนศกดสิทธ บูชาแลวเฮยน บาง 

กล่มก็เติมว่ามืทวยเทพ เทวดา หรือวิญญาณว่ามาสิงไว้อกดวย 

เล่าปากต่อปากจนกลายเบนนิทานสนุกของชาวบว้น สัางก็ถงบ 

ชว้าชวนให้มาทำบุญแจกทาน จ'ดงานบ มืพิธืกรรม ปลุกระดม 

ให้มาฉลองบูชากนเลย เบนบ่อเกิดของการตงศาลเจา บชา 

ทวยเทพ หรือว'ดในศาสนาต่าง ๆ มกจะอาศยการส/างล่านิยม 

แบบนิมาล่อน จะเชอถอก็มื เบ็นทยดเหนิยวทางจิตใจ จะไม่ 

เชอกไม่มื คนบางเผ่า บางชาติไม่เชอเลยก็มื ตำราเหล่านิแพร่ 

หลายสบก'นไว้ปากต่อปาก เล่าจนเบนนิทานสนุก ๆ ไป ซงนบ 

ว่าเบ็นสมบ‘ติดงเดิมของชาวจนไปแลว 

แลวสักธรณืวิทยา ก็เอาไปพูดอีกอย่างหนิง สักจิตนิยม 

หรอนว้!วิญญาณนิยม ก็เอาไปพูดอีกแบบหนิง พวกทสนใจการ 

ล่อตงั้สุสาน หรือหลุมผ่งศพพ่อแม่]]ย่าตาทวดต่าง ๆ ก็มกจะไป 

หาพวกหมอผ่ หมอดู ก็มกจะเอาภาพอุปาทานเหล่านไปจินตนา 
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การ แยกธาตุดูท'ง 5. (กิม-บ่ก-จุ้ย-ฮวย-โทว) ให้สมดุลกนด 

แลวก็วางเบนสูตรศาสตร์ว่าอย่างนไเดื ทดลองดูไปก่อน ททำ 

อย่างนนแลว ไมดตามตำราใณั้ก็มื กรรมวิธือย่างนจนนาน ๆ 

กลายเบนบ่อเกิดของ ตำราดูฮว'เปีย หรอปลูกบาน สรางเมอง 

ต่าง ๆ ไป เพราะการทสรางค่านิยมให้เกิดขน เบนเชิงส์งศ‘กด 

สิทธ ให้มืความหว‘งในการแสวงหา โชคเจริญลาภยศสรรเสริญ 

สุขทางโลก่ย์ไป จนเกิดมชนกล่มหนงย์ดถอเบนอาชพ เล่ยงหม์ 

คณะปากทองให้พออยู่รอดได้มานานเบนพน ๆ บ ซ็งนานพอ ๆ 

ก‘บ่ตำราหมอดู ซ็งเดร'จฉานวิชาเหล่านิ มืคุณและมโทษเท่าก'น 

จะให้ยกเลิกหรอไปห’ามก็ไม่ได้แลว กลายเบนว‘ฒนธรรมไปแลว 

ค่านิยมเรืองเหล่านิ ถามมากๆ จนเกินไป ก็จะตกอยู่ในมอ 

ของพวกมิจฉาชพอยูก่อน หรือพวกท่ยงไม่รู้วิชานิจริง ๆ ได้เอา 

วิชานิไปหลอกลวงชนอกกลุ่มหนิง เอาไปข่มขู่พวกจิตอ่อน จิต 

หว่นไหวง่าย ๆ พวกหลงงมงายในอารมณ์เบนพนฐานอยู่ก่อน 

แลว ม‘กจะลูกหลอกล่อได้ง่าย ๆ หรือลูกพวกตมตุ๋นไปได้ 

ง่ายๆ เขาตำราของท่านโลก็ยปราชญ็๋เอก ข^ปีอ ได้กล่าวไว้ว่า 

“พิอีกรรมที่ไรัคณธรรม ก็คือพธีกิน” คอทำให้มลินอม 

ปากทองก่นนนเองแล...สาธุ! 
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ถาพบนํกปราขญํ่ชาวพุทธแท้ ที่รู้แจ็งส้ปึปึธรรม 

ท*งโพิกียธรรม แล2!โลกุตรธรรม 

ล่!พบน*กปราชญ์ชาวพุทธท้รูแจงสํจจธรรม ท้ได้หลุดพน 

โลกยธรรมแลว มืสติบญญาธรรมชาติจกษุ ติแตกแรงกรรม 

วิบากของสรรพสตว์ว่า ^‘เป็ตนาคือกรรม” ถาท่านเขาลง 

โลกุตรธรรม^’ อกดวิยแลวิ ท่านจะมองทะลุอุปาทานต่างๆ 

ดงท่กล่าวมานนแลวิ ท่านมกจะนง! หรอหวิเราะ! แลวิพดว่า 

นนเบนอุปาทานร่วม ‘^กุปาทานร่วม” ของสังคมแต่ละชาติ 

หรอเบ่นการทสรวิงค่านิยมให้เกิดขนทางวฒนธรรม เพอเอาไว้ 

ปกครองดงดูดจิตใจคน ให้สยบทางใจได้สือย่างหนง แลวิการ 

ททำให้เขาสยบยินยอมทางจิตใจน ปกครองคนได้นาน ๆ กว่า 

ใช้กฎหมาย. ดงเชนสรวิงค่านิยมทางโลกย็๋ จนกลายเบนวฒน 

ธรรม ทลุดกลายเบน ศาสนา ให้เขาสยบทางจิตใจ ให้งมงาย 

ในอารมณ็๋ จะปกครองคนให้ยิดลอไว้ได้นานๆกว่า ใช้กฎหมาย 

บางศาสนาอยู่เบนรอย ๆ เบนสันบทืเติยว 

พระหลวงตาจน (ปึกง) ถวายพระพรอกว่า ช่วงหนิง 

พนบมานิ สาธุคุณท่านได้พบสักปราชญ์แท้ หรือพวกเซ็ยนแท้ 

ได้พบมาหลายชาติบวินเมอง ท่านสรุป ความ คิด เห็น ของนํก 

ปราชญเหล่านไว้ว่า ยงมอารมลเควิง บญหาเรืองรหสล่บของ 
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พ้าดิน สงเรึ๋องวบาธาตุล่ง 5. (กม-บิก-จุ้ย-ฮํวย-โล่ว) 

แบบเตา-จีน. แล?!ธาตุ!{ง 4. (คน-นา-ไล่-ลม) แบบ 

อินเดีย. ได้เห็นผสอยู่อย่างหนืง ถาสมดุลทางธาตุกนด มกจะ 

มืแต่ความเจริญสุขกายสบายใจในบานเมองนํน. แลวยงมืเรอง 

ทนกศิดฉงนๆ อารมณ็๋ล่างๆ ล่นมากว่า ล่งเช่นเห็นภาพวิว 

ภูเขา หรอทุบเขาทดินต่างๆ ทมรปทรงลกษณะแปลกๆ ดรูป 

ช่างคลายๆ รูปคนก็ม รูปล่ตว็๋ต่างๆ ก็มล่งทตำรากล่าวไว้นํ้น่ 

ล่นยงคงซ่อนความล่ลบ รล่สลบของพ้าดินอะไร ๆ สกอย่างหนง 

ตรงทยงมืพลงงานดงดุดจิตใจคนได้อย่างหนง พลงงานนเขา 

สงสยล่นว่าคงจะเบนกรรมร่วมโลกมาหลาย ๆ รอยหลายพนหมน 

ลานๆ บมนจิงเกิดผลโดยบงเอิญให้เบ็นรูปร่างแบบคลายๆ ล่น 

อย่างกระนนหริอ ? ม*นช่างหน่วงอารมณ์ดงดูดจิตใจมนุษย์ ? 

ความใกลชิด-จตส่อน้สย 

ประล่บจต-ตดวิญญาณ 

สรุปแลวความเห็นวิชาการเริองเหล่านของ พวกเซ่ยน 

โบราณ ล่กปราชญ์หลายชาติหลายภาษาว่า เบนเพราะมความ 

ทใกล้ชิดพวกสตว์โบราณต่างๆ เหล่านั้นมากๆ เล่า จิงประทบ 

จิต-ติดวิญญาณในรูปแบบ ล*กษณะคลาย ๆ กนได้อย่างนน. 

1 ถึม (ทอง)-บก (ไม้)-{ย (น่า)-สวิย (ไฟ)-โทวิ (ดิน) ธ. ธืรทาส. 
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ถาเบนมนุษย์วางสูตรไว้ได้เลยว่า ความใกล้ชิด-จุตส่อนิสย” 

หรอความทอยูใกลชดก่นไปนานๆ มากนว้าจะติดนิสย จงติดรป 

แบบอย่างนไเกนได้ มไเประทบจิต-ติดวิญญาณ มพลงงานท 

ถ่ายทอดไว้ซงกนแลกนอย่างหนืงแล...สาธุ! 

สรุปความเห็นจากตำราต่าง ๆ กล่าวไว้ว่า จะเบนตว้4ไม้ 

เกาแล่ตนใหญ่โต ตามบาภูเขาแมกไม้พงไพร หรือตามเนินสิน 

โขดหิน เงอมภูผา หาดทราย ชายทะเล ริมคลองปอบงกว*าง 

แมนำต่างๆ ม้สีต่างๆ เพราะลูกตองแสงอาทิพย์ อาบแสงจนทร์ 

ด้งดูด จนเกิดม้พลงงาน คมภร็๋เตำว่ามื อม-เอ็ยง (หยน- 

หยาง) บางแห่งม้ครบ 6 ธาตุทสมดุลกนด ตำรากล่าวไว้ว่า 

ทตินแปลงน่น ตินแดนเมองนนด้มาก จะปลกบาน หรือล่อ 

สร^งเมืองก็จะเจริญอยูเย็นเบนสุขกายสบายใจด หรือจะปลก 

ตนไมเลกใหญ่พืชไร่อะไร ๆ ก็จะเจริญงอกงามด้ จิงล่อให้เกิด 

สรรพสงทมชวิตอาศยทรงอยูรอดได้ว่ายด (เรืมปอเกิดฟิฮๅงจ้ย) 

ตำราอยางน น"กวตลุนิยม ก็นำเอาไปใช้อย่างหนิง. นก 

จิตนิยม กนำเอาไปพูดแบบอย่างหนิง. นักเทวนิยม ก็นำเอาไป 

พูดอยางหาเง สวนมากพูดเติมเรองเพือผลประโยช‘น์ของตน 

มกจะเพิมเติมว่ามืสงศกดิสิทธทเขาเคารพนับถป็อย่ล่อนนันแถ่ว้ 

เอามาเพิมเติมลงไปอก จะได้ให้คนนบถอ และเกรงกลว ใช้ 
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เบนจิตวิทยาเพือปกครองทางใจ ทำให้เขาสยบทางจิตใจได้ง่าย 

ดืและอยู่ทนนานๆ ดกว่าการใช้กฎหมายของบด้นเมืองนน นบ 

ว่าสูตรนยด้แบนอาณาจกรใจทิล่กลบ มืพล‘งงานเบนดุลล่วงโลก 

ได้มากทืเดืยว มองในแง่ดืยงช่วยจรรโลงใจสรรพสัตว์ ช่วย 

ค้มครองโลกสงบเย็นมืสาสัคคืธรรม เบนการผูกมิตรมืเพือน 

ชวนคุยถงเร้องเมืองลบแล ซ็งใคร ๆ ก็อยากจะรูพงเร้องมืเมือง 

ลบแลว่าเบ็นเมืองลกลบอยู่ทตรงไหนหนอ ? จะพูดไม่เบอกด้เ 

เหมือนสังทเล่าเร้องเห็นผื เล่าจนเบนนิทานเพมเติมเบ็นของจริง 

จงกนไปเลย จนคนขาดสติบญญาธรรมชาติจกษุเชอหลงงมงาย 

ในอารมณ์จนแก้ไม่ตก 

ฉะ^ณั้จงช่วยสันบอกลูกสอนหลานไว้ก่อนว่า ให้รูจกการ 

ปลูกตนไม้ อนุสักษ์บาไม้ต่างๆ อย่างน้อยตองสอนให้เขาเห็น 

ผลคือให้ความร่มเย็นสุขกายสบายใจ ช่วยกนสรด้งค่านิยมทาง 

นให้มาก ๆ อนุสักษ็๋บาไม้ทธรรมชาติสรด้งไว้ก่อนแลว ตด้เหนิง 

มือายุเบนรอยบ เบนพ่นบ ไม่ใช่จะปลูกวไแดยวหร้อบ่เตยวก 

โตได้เท่าน้น มืบาไม้ไว้มาก ๆ ผลจะเกิดขนมืลมพ*ดฝนตกตอง 

ตามฤดูกาล การเพาะปลูกเกษตรกรรมจะเจริญ นาคอชิาภ” 

ธาตุนํ้าคุมลาภผลต่างๆ ในชาติบด้นเมืองนนมากแล...สาธุ! 

พร๙หลวงตาจีน (จก^) ถวายพระพรอกว่า ถด้มหาบพิตร 

จะแสวงหาวิชาการอยู่รอดทางโลก็ย์ เพิอให้กายอยรอดนน ใน 
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โลกนมครูสอนวิชาการให้กายสํงขารอยู่รอดนนมนากนาย แต่ 

วิชาทจะให้ทางใจอยูรอดได้!ณั้ ยงมนอยมาก เบนวิชาทเหนอ 

โลก ตองแสวงหาอริยครูทางจิตใจ คอผู้รู้แจงใน ลกียธรรม 

และโลกุตรธรรม ” มาเบนอริยครูบาสอนให้เรมเรียนร้กฎ 

ธรรมชาติ รู้วิชาเนืองดวย ‘‘ สมถะ-สมาธ-อานาปานํสสต 

ภาวนา ทางสติบญญาธรรมนาติจกษุ” จนได้รู้แจงอนุสย 

จิตใจตนเองก่อน อริยครูบาทางนืโลกส่วนมากยงอาภัพครูกน 

มาก 

แลวล่ามหาบพิตร จะแสวงหาว่า ส์งใดเบนบุญ. ส์งใด 

เบนกุศล. สงใดเบนทางมรรคผลนิพพาน. แสวงหาไปจนสด 

ทางโลก่ย์เมอไรๆ แลว นนจะเรีมพบประตู ^‘โลกุตรภม” 

อยู่ทตรงนั้นเองแล...สาธุ! 

ขอเตนะ 

1 พระเจ*าเหลชงบู๊ต พบพระจถง ประมาณ พ.ศ. 1080 ภายหล*งไค้ 

นิมนต์ พระจิกง เข*าวํง์หลวงถวายตำแหน่งให้เบีนพระราชครู ไค้พระราชทาน 

นามว่า พระธรรมาจารย์ปฝิจเรเยรชือ. มาในสมใเราชวงส์หล*ง์ๆ มเรขกก*น 

อกหลายชอคามพวกแต่งบทประห*นธ์ บทลครเล่นงว เบนพระตลก ขวาง ๆ โลก 

ไป ท่านเก็บคนบ*ใ-คนให้ไปสอนแล*ว์ใช้งานไค้หมส เบึนพระอรยครูสอนคนให้ 

-ร*ถบาคนบ*ไ ไม’ใช่พระขไ ส. โพธน*นทะ พ.ศ. 2600 
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บทท 8 

คูณยาย โค้วเม่งเฮียง ปีากสาวจนแก่ 

แสวงหาอริยครู ได้พบตอนมีอายุ 99 บื่. 

มีตำราดูโหง้วเฮีง 

เร้ยบเรืยง โดย ธ. ธืรทาส. 

พร?;ภกษุขอเซ็ง ได้บนทกธรรมเทศนาไว้ ด*งได้สดบ 

มานมนานบอย่างนว่า ณ มณฑลกวางตุ้ง ^ ภาคเหนือ ประเทศ 

จืน มีตำนานชาวพนเมอง เก็บเร้องเกยวกบทางศาสนาไว้ว่า 

มีคูรบาอาจารย์ผ้ใหญ่ และพ่อแม่ทสนใจคติธรรม ชอบเล่าเรอง 

เบึนเชิงนิทานสอนลูกบอกหลานๆให้เด็ก ๆพ่ง เล่าปากตอปากจน 

แพร่หลายมาก ณัเออกบวช ร*บปุถุชนโพธิส้ตวศล ได้มองเหน 

ว่าเบนถุณประโยชน์ ย*งมีเพชรนํ้าเอก ผงไว้ในขุนเขาน ถา 

ใครขุดเพชรในหินเบน ก็จะพบเอง จงได้รวบรวมเกบชอมูล 

ต่างๆ เอาไว้ให้แก่อนุชนร่นหล*งๆ จะได้เรยนรูคติธรรม อิง 

ประว*ตศาสตร็๋ในเมองน์ มีบางเรองเขาเกบไว้ก่อนเราเก'ดเบน 

พ*นบ ๆ ก็มี 

เร่องมีว่าในเนืองนื มีสาวงามว*ยตงเต่งทฉลาดมีไหวพริบ 

ในการโต้ตอบบญหาต่าง ๆ ดวยสติบญญาธรรมชาติจกยุทเฉยบ 

แหลมด็ นํบว่าเบนดาวดวงเด่นในเนืองนนมีอายุ 20 บ เธอ 

ถอกำเนิดเกิดในตระกูลบ*ณฑิตตกยาก บ’านเกิดอยูใกล้ ๆ กูเขา 
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ชางเผือก ซ็างวดของ ท่านเว่ยหล่าง เมองโซกาย ชอ น.ส. 

โควเมงเฮียง ชาวบานชอบพูดชมเชยยกย่องนางว่า มบญญา 

สงมากต๋ง พระนาง บูเ'ชคเทียน ราชวงศถงทเดยว 

ตำราคูลกษณะศาสตร์ (โหงวเฮง) 
(เ/1 ขอ) 

ตองสนใจเก็บภาพเซียนเรีองเอาไว้เบนแบบอย่างสอนศิษย์ 

นโแซียนชอบเอารูปภาพลกษณะ และผลงานตอใเท่านเข*าล่วยชรา 

ภาพไว้ว่า คุณยายเฒ่า ‘‘โค'วเมงเฮียง” มอายุยนร่วม 100 บ 

เบนคนสูงใหญ่มืรูปลกษฌะร่างกายทีทรงพลว้เแข็งแรงมากโหงวเส็ง 

ตวอย่าง 

(0 มืใบหน*าสเหล่ยมเขว้ตำรา ดูโหง'วเฮีง บอกไว้ว่า 

ดแลวให้เกิดอารมณ์หนกแน่นมงคงดื 

มใบหูยาวใหญ่ บ่งล่งได้เกิดในตระสูลทีเคยร่งเรอง 

มาบ*างแล*ว. และมือายุยน. มือุปถมภ์กรรมท่ด 

(3) มืผมงอกขาวโพลน แต่อมสืทองดงน้คพรพึผู้ทรงศล 

ลูกศิษย์ลกหลานมกจะดงวิชาการ ดูแลวให้อารมณ์มืราศสง่างาน 

ตาชวนมองลูขบขันไม่เบอตา. 

(4) มืหน*ไผากนูนโหนกใหญ่ กระหม่อมนูนสูงคลาย 

ภูเขา ตำราว่าบ่งล่งในชาติล่อน ๆ ได้เคยบำเพ็ญฌานบารมืมา 

มากชาติ แต่ยงล่มเหลวอยู่ขัาง จงมืกระหม่อม (ซ*วลม) กระดูก 

พระโพธิส*ตว์ยงเหลอไว้เบนหล*กฐาน ให้ติดมาเกิดในชาตินบาง. 
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(5) มหวกระโหลกใหญ่ มมนสมองเก็บเรองความจดจำ 

เบนคล่งวิชาการต่าง ๆ ได้แม่นยำด. 

( 6 ) แต่ม่เสืยมากอยู่ตรงท มืชายผมดกดำต่าเตยลงมาก 

ไป บดบงหน็าผาก เหมอนบานทไม่ม่หพ้บ’าน จํงอาภพบุญุ 

วาสนาใน!?งคมโลก็ย์บางอย่าง. แลวหน้าผากเตยแบบนูย”งทำให้ 

เบนคนมืนิสํยบกบน อดทนน้กสไม่ถอย แพ้คนไม่เบ็น จดว่า 

พวกเสยงต่ออนตรายของซีวิต. 

( 7 ) คุณยายเฒ่าโควเมงเซียง อายุร่วม 100 บจะแก่เฒ่า 

ล่งเพ้ยงน แต่ผิวหน้งขาวเหล่องสะอาด มืเนอหน์ง์รอยย่นขรุขระ 

แต่อมเล่อดล่ใสสะอาด บ่งล่งผมืกำลงภายในด้ ได้เคยผ่กการโคจร 

ลมปราณ เจริญสุมถะ-สมาธิ-รูปณานต่าง ๆ เบนพล*งงานทซ่อน 

เรนลไเไว้อย่างหนง จงทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงม่อายุยนมาก. 

(ร) มืกระดกสง เบนฐานยาวทตงของคิวไว้สูง บ่งล่ง 

ม่บุญกรรมดทชาติก่อน ๆ ได้เคยแจกทาน แบ่งบนวิชาการทด 

ให้แก่สรรพสูตว์ ผลบุญคุศลนนทำใ^ห้ประทบจิต ติดวิญญาณมา 

เกิดในชาสินม่สสิบ่ญญา ความคิดเบองสูงดอมตะ 

( 9 ) มืขนควเบน้]นใหญ่ยาว ขนคิวอ่อนนุมดำกระจางด 

บ่งล่งมืพ้นองร่วมมารดามากคน. ม่ความทรงจดจำทแมนยำด 

เริยนเก่ง. 

(าอ) มึควตรง^นใหญ่ ม่นิน้ยซีอตรง มสตบญญาจดจำ 

เก็บเริองอะไรๆ ละเอยดอ่อนไว้ได้ด. ไม่ตองเขาโรงเรยน-ต1ต'^ 

กว่าผ้เรืยนจบ. 
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(11) มลูกตาโต แววตามแสงพ่งตรงไม์กวดแกว่ง ม 

นาหลอเลยงสายตาแจมใสด บ่งถงเบ่นคนทมการเห็นภาพได้ 

กวางขวาง การเกบภาพถ่ายภาพนนไว้ในจอจิตได้ด มืความ 

จดจำไดแมนยำด การศกษาเล่าเรยนอะไรๆ จิงเก่ง คนอย่างน 

ไม่ตองเขาโรงเรืยน แต่เก่งกว่าพวกทเข้าโรงเรืยน แพ้คนไม่ 

เบ่นอืกดว้ย. 

(12) ม่ดงจมูกเล็กกว่าใบหนา ย่งขาด!เมแกมไม่ม่เนอ 

ทำใหขาดมตรทดอุปล่มภ์ ขาดคูครองทด อยู่ก*นไม่สงบสุขหรือ 

ยดยาว. ชะตากรรมไม่ดตอนว่ยอายุ 40 หรือ 50 บ. 

(13) ^ ม่รูจมูกบางและกว*างไม่มขอบ เหมือนด*งทำนบ 

หรอเขอนกนนำ ทำให้หล*กทร*พย์จะไม่มนคง ชะตากรรมไม่ 
ราบรืน เก็บเงินทองไม่อยู่ 

(14) มืปากกข้างพ้นย*งดทุกซ็ บ่งลงให้มือายุยน. มื 

เสยงพูดด*ง แต่เสยงแหง เสยงแตก ลูกคางแหลมเล็ก บ่งลง 

ไม่มอำนาจบุญบารมืทํดในวอชรามากนก 

สรุปผลกรรมวิบากทํสืบมาแต่ชาติก่อน ๆ หรือไม่ชาติใด ๆ 

กชาติหนํงๆ ขาดศล 5 มากเกินไป และชอบฆ่าชวิตส*ตว์ หรือ 

ทรมานชวิตสรรพสํตว์ให้ตาย กรรมทํชอบพรากซ็วิตสํตว์ คอ 

พรากลูกเมืยเขา ทำลายร*งนก พ*งบานทอยูอาศ*ยของสรรพส*ตว็๋ 

มากเกินไป หรือทำให้ส”งคมมนุษย์แตกแยกก*น ทำวจึกรรม- 

ทำมโนกรรม-ทำกายกรรม” ต่างๆ ไว้มาก กรรม!กั้เมน 
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ประทบจิต-ติดวิญญาณ-ล่งผลให้มาเกิดในชาติน กรรมชรูปได้ 

ส/างรูปทรงทเบนคนมืลกษณะโหงวเฮ้งไมดนํก จะมืกรรมด้ก็มื 

บางกรรมชวก็มืบ*าง กรรมมไเปรุงแต่งล่นไม่ได้ส่วน มนขํดกไแอง. 

คภีรํ่เอื๊ยะเกีย (อจิง) ภาคอรรถกถาจารย์ รวบรวม 

ต๋าราโบราณจินต่าง ๆ ล่อนราชวงศ์จิวเก็บข็อมูลของหลายศาสนา 

สรุปความได้กล่าวไว้ว่า เรองกรรมวิธืแก้กรรม สำนกบาปกรรม 

ขอขมากรรม ให้จากหนกเบนเบากายสบายใจลงได้บาง ตอง 

พบอริยครู ผู้ถอศิลกินเจ (ถอมงสวิร”ติ) ถ่ายทอดพลงจิต ช่วย 

สอนชแนะทางอริยมรรคให้รู้แจงทางอนุส่ยจิตตนเองล่อน นนคอ 

การช่วยแก้กรรม แก้โหงวเฮง ปุถุชนคนโลกีย์ตองให้ผกหด 

เร้มถอศ์ล 6 คอบวชจิตล่อน แลวเจริญพรหมวิหาร 4. (เมตตา- 

กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา) ต่อสรรพส่ตว็๋ไว้บาง มอุดมคติไว้สูง 

หรออย่างนอยให้ได้ผกหดหยุดเสพซ็ริต กินเนอสตว็๋ในวนเกิด 

(ให้จิตหยุดเกิด) หรือหยุดวนพระให้จิตเกิดเบนพระบาง จิงจะ 

เกิดมืบุญกุศลบารมเบ็นพล”งงาน จะได้เปลยนแปลงภูมิ?ติ คอ 

ให้ด”บอ”ตตา ลดต”วตนในใจลงล่อน แลวส”งขารกายใจจะตามไป 

จากโชค/ายให้กลายเบีนดได้บ*าง แลวอุทิศส่วนบุญกุศลบารม 

นนให้แล่เจากรรมนายเวรต่างๆ คอให้กล”บชาติทางธรรม จะได้ 
แก้กรรมในว”ฏสงสาร โชครายจะได้กลายเบ็นดในชาติหนก้ ๆ 

บางคนได้เห็นผลในชาตินก็ม. กรรมวิธืหรือพิธกรรมอย่างนได้ 
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แพร่หลายเชอถอสืบกนลงมาต^งแต่ก่อนพุทธกาล มืในหลาย ๆ 

ศาสนาแลว้ 

เร้อง คุณยายเฒ่า โควเม็งเฮียง เบีนเร้องทชอบของนัก 

ประพไเธ็๋บทละครพนเมือง นิยมเอาไปเขืยนเร่องเล่นเบนงวตลก 

เยยหยนสงคมต่าง ๆ ชวิตตอนวยสาวรูปงามตงเต่ง มผิวเนอ 

ขาวนวลลออ ชางมืเสน่ห์งามตา ทำให้พวกหนุมๆ หลงชมอยู 

พกหนิง เพราะว่าทไหนมงานบุญตามนัดต่าง ๆ ไม่ตองบอกเชิญ 

แม่นางชอบไปช่วยแรงเอาบุญ และชอบศิกษาธรรม พงพระ- 

เทศนาธรรมไปในตวั จดจำไว้แม่นยำเอามาเล่าต่อไป เบนเชิง 

เล่านิทานทองลนได้ทุกเร่องเลย 

คุณยายเฒ่า ตอนนัยสาวก็เบนนักโต้วาททางธรรมะก็ได้ 

เบนดาราเวทื นํกแสดงนัองรำทำเพลงตลกต่างๆ ก็สนุกด ยาม 

ว่างเทยวแสวง หาอริยครูบาอาจารย์ ต^ง แต่ยงเบนสาว วยรุ่น 

กระเตาะ เร่ยนจนเบนสาวเต็มเ!]ยม แลวก็ได้แต่งงานไป มื 

ลกเกิดหลานเบนโหล ๆ จนสามืนัยเพืยงแค่อายุ 41 บ ก็ชิงตาย 

ไปก่อน เบนหมพมานมนานบแลว คุณยายเฒ่า ก็ยงไม่เห็น 

ได้บรรลุ ^‘โลกุตรธรรม (ตกเต๋า)” จิตว่างสกท จะทำ 

อย่างไรๆ จิตก็ยงไม่ค่อยจะว่างสกท รู้แต่โลก็ยธรรม เร่องจิตวุ่น 

จิตว่นวายจบไม่ค่อยจะลงสกท 
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สำนกวิด แห่งภเใเากั้วฮํ้วซิว 

คุณยายเฒ์า โควเม่งเฮียง ได้ท่องเทยวไปศิกษาธรรมถง 

สำนกวด ภูเขากวฮาซิว จีน. เพอท่จะแสวงหาพระอริยครู 

ช่วยชแจงอริยมรรค ให้รู้แจงทางอนุสยจิตใจ ทำ?ตให้ว่างอย่าง 

ฉบพล่นทางเดยวเท่านน 

หลวงห่อ สาธุคุณท่านเจาอาวาส ได้มองดูลกษณะอาการ 

โหงวเฮง 82 อย่าง ของคณยายเฒ่า แลวได้บอกว่า ล่าจะเอา 

ตาม พระคมภืร็๋เซ็น (ฌาน) สายตรงจากอินเดย เขามาสอนไว้ 

ในเมองจินกนแลว อาการล*กษณะและอนุซิยจิต อย่างนของ 

คุณโยมเฒ่า นน คุณโยม จงพงแลว้จดจำไว้ให้ดนะ! 

มี 3 อย่าง 

(0 หงอเด้า-ได้เพืยงแค่หงอเต๋า (คือได้พบธรรม 

หรอได้พบหนงสิอ พระคมภร์ธรรมะเท่านน) 

(2) ใปีเด้า-ได้เพยงแค่ใจเต๋า (คือรูธรรม พ้งธรรม 

โลกยธรรม รู้เรืองเท่านน) ส่วนใครจะพงโลกยธรรมนแลวรูเรือง 

แลวจะปฏิบ*ตธรรมนนได้มาก หรอได้นอย หรือยงไม่ได้เลยนน 

ก็มื มนเบนอกเรองหนงค่างหาก! 

(3) ดิกเด้า-แค่ยงไม่ดิกเต๋า (การดิกเต๋านนคือได้ 

บรรลุถงโลคุตรธรรม) ยงไม่ถงชน-ดิกเต๋า. 
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แลวการไดตกเตานนมืนอชมาก คอบรรลุถงธรรม ทร้แจง 

ธรรม พบธรรม หร้อทได้พ้งธรรมนนร้เร้อง จิตยงร้แจงอนุสย 

จิตใจตนเอง เท้ถงสํจสกาวธรรมนนแลว จิงเร้ยกว่า ตกเต๋า” 

ได้บรรลุลง ‘‘โชิกุตรธรรม” จิงดบ “โลภ?;-โทส21-โมห?;” 

ลงได้หมด อยูในอาณาจกรแห่งความว่าง คอสญตาวิหารธรรม 

แล... สาธุ I 

พร!;;อาจาร!!เม‘งต1) 

เทศนาล“งกาวตารสตร 

คุณยายเฒ่า โควเม*งเฮียา วนหนงได้พง พร?;อาจารย์ 

เมาตก ศิษย์สายเหนอ ท่านได้เทศนาบรรยายธรรมเร้อง 

ลากาวตารสูตร (เลาแคเกา)” ท พระสมมาสมพุทธเจา 

ศากยมุนี อินเด้ย ตรสไว้ทเกาะลงกา ลง 3 ครง พระสตรน 

ภาษาล*งกาดงเดิมยงเก็บไว้ ทโลก เขายอม รบว่าเบน ของจริง 

แลวกยงไมมพระคมภรเลมใดๆ ทชบา!! แยกบุญกรรมวิบากของ 

ปาณาติบาต การฆ่าซืวิตสรรพสตว์ ให้รู้แจงหลกธรรมได้ดกว่า 

พระสูตรชุดน 

ลงสมย พร?;ส‘าฆราขโพธธรรมมหาครูบา (ต*กมอ) 

ไดนำ ลากาวตารสตรนจากอินเดย เขาเมองจิน สมยแผ่นดิน 
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พร2{เจาเหลึยงบตี่ พ.ศ. 1067 แสดงเบนหล่กฐานให้ชาวจืนรู้ว่า 

พร2เอรหนต พร8;นป็เปึกพุหธเจ*า พร2{โพธิสํต1 พร2{สํมมา 

'สํมพุทซเจ*า ศากยมุนี และพระอริยปราชญ์แท้ในศาสนาพวก 

ฤาษ ใยค เชน ฮินดูต่างๆ หรือศาสนาใหญ่ๆ ในอินเดยตงแต่ 

โบราณกาลมาจนถงทุกวนน ยงลอมงสวิร*ต (เจ) ไม่เสพซ็วิต 

เนอส*ตว์ท^งหมด อย่างมากกินนมเนย เพอได้สรางมหาเมตตา 

กรุณาธรรมทานบารม่ ต่อชวิตสรรพส*ตวํ่ทร่วมโลกเกิดแก่เจ็บ 

ตายไปดวยแล...สาธุI 

คุณยายเฒ่า โค*วเม*งเฮียา ภายหลงได้ขนเทศนาธรรม 

อืกว่า พวกเราบางคน??5แต่เกิดมาในโลกนื มืแต่กินเลือดกิน 

เนอส*ตว็๋ เบนการเบยดเบยนสํตว็๋ใหญ่ทม่มอม่ตืน และฆ่าชริต 

สตว์ตายมามาก ส*ตว์ม่นก็ม่ชวิตวิญญาณ ม่จิตใจหนืความทุกข 

หาความสงบสุขกายใจเช่นกน ไม่ต่างอะไร ๆ ก*บมทุษยเลย 

แลวพวกเราล่วนมากย*งไม่ได้สติเห็นภยในว”ฏสงสาร ย*งไม่เคย 

หลังจาก ลังกาวตารสตร นเลัาเนองจนแลวก็คชิงใช้เวลาเผยแพร ทระสูตร 

นอช่นานลง 200 บ เน้ชิลัตว์ต่างๆ จงหมดจากโรงครวว*ดจนไบ่ได นาลงสนข 

หระลังร)ปริผายกฝิงค์ที่ 6 (ท่านเว่ยหล่าง) ตรงสนยแผนดิน หระนาง 

บ๊เที่ฅเหึยน ส่ชิงเต้ เมชิงจนดินเจ ตามงานหิธกรรนตางๆ ถาพระภิกษุจนเขา 

ร่วนดวขกึเที่นชิาหารลังสวิรตหมด 
จาก ส. โพธิลันทะ พ.ศ. 2609 
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มวนหยุด สำนกบาป ชำระจิตใจ ขอขมากรรมนนกนบ*าง ให้ 

กายใจสะอาดสงบลงได้บาง ทำให้วิญญาณได้ขาดตอนลงบาง 

ร่างกายเราจะได้ดบจากกลนสาปคาวเลอดและเนอส”ตว์ต่าง ๆ ลด 

นอยลงบาง บุญกุศลอย่างนสรางไว้ก”นบางเถิด ! ให้บุญนนได้ 

ประท”บจิตไว้ กุศลาณั้ได้ติดวิญญาณเกิดเบีนอนุส”ยจิตไว้บาง 

นนคอความไม่ประมาท เท่าก”บได้ประกินชวิตไว้ในวฏิสงสาร 

บางแลว จะทำให้เวลาตายจากชาติคนนไป วิญญาณจะได้ไป 

เกิดทํสูงก่อนแน่นอน ** เหตุอย่างไร - ขออย่างนน ” เบน 

พุทธหปึนํ่แล...สาธุ! 

ในว”นตรุษจิน คุณยายเฒ่า โค๎วเม่งเฮียง ได้เห็นชาๆ 

บานเขาทำบาปแลวคิดจะเอาไปแล(ๆล่บบุญได้ คอไปจ”บพวก 

แพะ หมู เบด ไก หาน คุง พอย บ่ บ่ลๅ และสํติๆทํมซ็ๆส 

ตาง ๆ เอามนไปฆาชวตใหตาอ แลว้นำเอาไปเซ็นไหว้บรรพบุรูษ 

หรอไหวเจาตางๆ เหนความหลงผิด งมงายทางอารมณ์แลๅช่ๅง 

สลดจิตเศร้าใจเบนอย่างย์ง ไม่มีใครวาจาศกดสิทธลมพิฐืกรรน 

อนงมงายในอารมณททำบๅปก่อน แลว้หลงผิดกิดจะเอาไปแลก 

กบบุญ นนคอการล่งบาปกรรมไปให้แก่บรรพบุรุษ หรือพ่อแม่ 

ทตายๆไปแลวทงปวง ส่งบาปให้ท่านร’บกรรนร่วน ผิดห็ลชอง 

ปาณาตบาต คอเท่าก”บเพมเติมให้วิญญาณได้รบบาปกรรนลงไป 
อก^ ทานจะไดไปพุดเกดชาๆ ขนอกหน่อย ถาเชอว่ากรรมมีจริง 
แลว อย่าสงสํย เ 
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วนนคุณยายเฒ่า เกิดโพซจิต อย่างแรงยอมเสยสละซ็วิต 

เพอประกาศเมตตากรุณาธรรมบารมืไว้ช่วยปล่อยชวิตสรรพส!*)ว์ 

ให้รอดตายบาง เพราะว่าศิลขอท 1 (ปาณาติบาต) การฆ่า 

ซ็วิตสัตว็๋ตายนน ม''นจะล่งผลกรรมวิบากจนขามภพชาติ ทำ 

ให้อายุสน กรรมหนกๆ มากๆ ไปเกิดในกล่มส'ตว็๋ทํมอายุ?ณั้ 

ร่างกายพิกลพิการกรรมหนัก ๆ ย'งให้มืโรคภ้ยไข้ทุกข์เบยดเบยน 

ต่างๆ สมควรเปลยนแปลงเอาเบนพวกผลไม้ต่างๆ พืชนักต่างๆ 

มาปรุงอาหารแทนพวกเนอสตว์ เบนอาหารนังสวิร'ต (เจ) ใช้ 

เซ่น.ไหว้ในงานพิธกรรมต่าง ๆ นนคอการทำบุญจริง ได้บุญ 

บริสุทธดวยสติบญญาเห็นธรรมชาติจ'กบุแล...สาธุI 

วนพระศ?อารยเมตไตรยํ่ 

ว่นตรุษจนผ่านไป 1 ว''น ก็ขนบใหม่ของจน คือว'นชิวอิด 

เบนว'นสำค'ญทถือว่าตองกินเจกนทงนัาน ตามประเพณืนิยมจน 

ถือว่าเบนว'นทศ''กดสิทธ คือเบนว'นประสูติ ว'นเกิดของ 'พระ- 

ศรีอารยเนตไตรย์ มหาโพธสตวํ่ (นี่เล็กไฒอส'ก) ทจะมา 

เบน พรพุทธเจำ องค์ต่อไปในโลกมนุษย์น ถว้ใครได้กินเจ 

1 วนได้บุญกุศลสูงมากๆ เท่าก'นก'บได้กินเจ 1 บ ตามโบราณ 

ประเพณนิยม สบกนลงมาจนเบนว่ฒนธรรมประจำชาติไปมาก 

แลวแล...สาธุ1 
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แลวก็พอดตรงกบวนเกิดของ คณยาย โค‘วเมงเอียง 

มือายุครบ 60 บ่. ท่านได้ฉวยโอกาสขนศาลากลางชุมชน แลว 

ได้เทศนาสอนธรรมทาน ได้กล่าวว่า พร2เคมอีรํ่ลิงกาวตารสตร 

(เสงแคเกง) เบ่นของศาสนาพุทธ. พร๙ค1งภีรึ้โยคาปึารยํ่ 

ภูมิคาสตร (ยเคซือตีหสง) เบ่นของศาสนา โยค อินเดย. 

มอายุนานก่อนศาสนาพุทธเบ่นพน ๆ บ่ 

ทงั้ 2 พระสูตรนได้กล่าวถงเรืองบาปกรรมวิบาก ของ 

การฆ่าชวิตสตว์ให้ตาย บาปกรรมนนกล่าวไว้เหมือนกน ว่าจะ 

แก้บาปนนจะตองถอศิลกินเจทางเด้ย! แลวยงกล่าวเตือนสติไว้ 

อิกว่า การถอมงสวิร*ต (เจ) ได้แลว ก็ยงไม่ใช่ผู้วิเศษหมดเลย 

นะI แต่เบ่นได้เพืยงผู้เบากายใจ จะได้ผลบุญกุศลบารมื ให้ 

ประท"บปึต ตดวิญญาณ คือมิทุนให้กรรมขรูป กรรมทสราง 

รูปร่างกายใจมนุษย์ทสีและปลอดภย ม่โหงวเ/งในชาติต่อไปจะสื 

แต่ก็ยงตองเกิดแก่เจ็บตายอยู่ด เพราะยงไม่หลุดพนบาปกรรม 

ชนละเอิยด ยงไม่ลงชนมรรคผลนิพพานจ็งจะได้หลุดพนวฏ 

สงสาร แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล... สาธุ! 

แลวเหตุผลทมนุษย์ยงเจ?ญธรรม หรือเพืยงแก่ถอศิล 6 ก็ 

ยงถอไม่ได้หมดนน และยงดบทุกข์กาย ดบทุกข์ใจ นิพพาน” 

ไม่ได้ ก็ย’งหลุดพนวฏสงสารไม่ได้ พระศาสดา และบรมครู 
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สายน ตรสไว้ชิดเจนมาก เบนเพราะว่าคนเกิดในสหายโลกธาตุ 

น สรางกรรมไว้ต่างๆ บางกรรมหนก บางกรรมเบาๆ เบน 

กรรมร่วมของเผ่าพนธุ เบนกรรมร่วมของพ่อแม่ เบนกรรม 

ของตนเองทก่อขนในอดตชาติ และบจจุบ่นชาติ และยงล่อ 

กรรมกไ4อืกทุก ๆ วน. แส้วยงมืกรรมทสงกวางขวางคอกรรมร่วม 

ของส้งคม ทตนไปเกิดในบานเมืองนน เส้าตำราทพระพุทธเจา 

ตรสไว้ว่า ‘‘การเกดคือทุกใ!” กายและใจในวฏส'’สาร 

สํตว่โลกนส่วนมากปี81ตองเสียสละข้ว้ตหน้1 

เพื่อที่ปีะได้ให้อีกข้ว้ตหนึ่งอยู่รอด-กรรม ! 

แลวเบนบรมธรรม กล่าวไว้ว่า ยงมืกรรมร่วมทิหนกระยะ 

ยาวนานๆ คอ “ส*ตวโลกนึ่ส่วนมากปีะต*องเสียสละนีวิต 

หนึ่ง เพื่อที่ปีะได้ให้อีกชีวตหนึ่งอยู่รอด-กรรม” กรรมร่วม 

อย่างน จงจบไม่ลงได้ง์ายๆ น*ก กรรมร่วมมนผูกมดกายเนอ 

มนดงดูดวิญญาณสรรพส้ตว็๋ ไว้ในว*ฏสงสารสูตรศาสตร์นจะหา 

ผ้ร้แจงจริง แลวกล*ามืโพธิจิต เสืยสละชวิตกายใจประกาศ 

ธรรมาณาจ*กรใจนได้ยากมาก เพราะว่าม*นส้ดผลประโยชน มน 

ผนใจคนแทบทงโลก ส่วนมากก็ชอบฆ่าซ็วิตส้ตวให้ตาย ก็เพือ 

ทจะเอาเนอนนมากิน เพ่อให้ซ็วิตตนเองอยู่รอดได้ก่อน เบน 
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สญชาตญาณของส"ตวโลกก็จริงอยู ตรงนผู้ทสนใจเรองกรรม 

วิบาก นกปราชญ์ทางวิญญาณศาสตร์หลาย ๆ ศาสนา เขาสนใจ 

กนมากไดถกเลยงหาเหตุผลถงบญหาทใหญ่นมมาล่อนพุทเ[กาอ 

นมนาน ๆ บมาแลว 

วิญญาณสํตวํ่โพิกมํกจ2!บอบไปเกิฤ 

ตามอาหารทตนชอบกินล่าง ๆ 

สรุปความเหนทางหลกฐานนกปราชญ์ อินเดย ยุคล่มภร์ 

อุปนษท อนเดย มอายุไม่ตำกว่า 5,000. บ และของจืน ผาย 

เซยนชนสูง ลทธิเต๋า มือายุก็ไม่นอยกว่ากน นกปราชญ์ชนสูง 

ยอมรบ ลงเอยกนว่า การฆ่าชืวิตสรรพสตร์ให้ตายนนเบนบาป 

มแรงของกรรมวิบาก มืกรรมร่วมมนผูกม่ดกายเนอ มนดงดด 

วิญญาณ ตรงทเจตนาคอกรรม เมือมืกรรมย่อมจะตองมืผส 

กรรมตามมา เปีตนาคอกร'รม ส*ตร์ลูกฆ่าตาย สตร์ตายมน 

ตายโหง สตวมนลูกบงคบให้วิญญาณออกจากร่างกายทร่กขคง 

มน (คือตายโหง) 

พร?!สูตร พระวนย พระอภธรรม พระพุทธศาสนา 

กล่าวไว้ว่า‘‘สรรพสํตวึ้มีสทธเท่ๅกนป่ปึ8{มีตฏแใแ‘[ดู 

ถาการตายแลวยงตองเกดอก กคงจะไม่ตองสงสํย 1 คงจะล่อง 
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ได้พบกนอกทุกๆ ชวิต ทเบนศิตรูกน ไม่พบกนในชาติทเกิด 

เบนคน หรอพบก่นในชาติทเกิดเบนส”ตว์เดร*จฉาน หรอพบ 

ก”นในภพใดๆ หรือชาติหน็งๆ ในว”ฏสงสารท”ง 6 ภูมิ อย่า 

สงสย ! แลวการจองเวรกรรมก”นไว้ต่าง ๆ นานา คงจะได้คิด 

บ”ญชก”นบ^งแน่นอนเอย 

แลวน”กปราชญ็๋ทมืคุณธรรมชาติจ”กษุ มืโพธิจิตมหาเมตตา 

กรุณาธรรมบารมิต่อชวิตสรรพสตว็๋ ยอมจำนนพระสูตรทว่า 

เจตนาคือกรรม ” เมอมืกรรมย่อมจะมืวิบากผลของกรรม. 

แลวยงจำนนอกทว่า ‘‘ วิญญาถเสตวํ่โลกส่วนมากม”กจ๙จอบ 

ไปเกิด ตามอาหารที่ตนขอบกินต่าา จุ” เบนบรมธรรม 

จงเกิดมิน”กกิด น”กปราชญ์ช่วยก”นคิดคนหากรรมวิธแก้ 

กรรมในวฏสงสาร พ”ฒนาวิญญาณให้สูงขน หลบหลืกจากกรรม 

หน”ก ๆ ให้เกิดในทกรรมเบา ๆ ลงได้บ^าง จงคนพบหล”กธรรม 

เกิดลทธินิยมการถอศิลให้บริสุทธไว้ก่อน การลือม”งสวิร”ติ การ 

กินเจขนมาในโลกน เบนดุลล่วงโลกให้สงบจากสงครามฆ่าชวิต 

ก่น มหาเมตตากรุณาธรรมบารมิย”งคุ้มครองโลกให้สงบสุขเกิด 

ขนได้นานๆ บ^างแล...สาธุ! 

ค”มภร์เต๋า กล่าวสอนไว้ว่า วิญญาณส”ตว็๋โลกล่วนมาก ม”ก 

จะชอบไปเกิดตามอาหารทตนชอบกิน. ลือเกิดเขาท*องของพวก 

ศิตว์ทชอบกินอาหารทเหมอน ๆ ก่นโดยสญชาตญาณแล... 



116 ศษย-เตา-เซยน-เซน เล่มท 3 โดย ธ. ธืรทาส. 

คํมภืร์เซ็น (ฌาน) ทุกสำนกครูบาอาจารย์ สอนศิษย์ 

ถอศลกินเจไปได้นาน ๆ ล่าตายลงในชาตินจะได้ไม่ล่องไปเกิด 

เขาท^งของสํตวเดรจฉานล่าง ๆ ส*ตว็๋ทเราเคยฆ่ามนตาย เคย 

ชอบกินเลือดกินเนอมนมาแลว จิตจะสงบเย็นว่างได้ง่าย ปีต 

เบนฮาตรู จตเบนตวรู จิตมนรูตวของมนเองว่า ปลอดภย 

จิตจะเขาช่องว่าง (สุญตา) ได้ง่ายขีน คุณประโยชน์ทจะได้ใน 

ชาติน จิตม่นัคงไม่หวนไหวเรืองความกลวตายล่าง ๆ เท่าไรน้ก 

แล...สาธุ! 

เรองท่าให้จิตเข’าช่องว่างได้นน สำค’ญมากทสุดของทุก ๆ 

คน เพราะว่ามนุษย์เกิดมาแลวในโลกน จะต้องมืตายเบนของ 

คู่กน ส่วนมากคนย’งไม่รูวนตายท่แน่นอน ถ’าบุคคลนนตายลง 

ขณะทจิตว่างได้มาก จิตเข’าช่องว่างได้ แล’วด่บ้จิตขาดใจตาย 

ลงในอารมณ็๋จิตว่างได้มาก ๆ อริยครูบาโบราณท่านสรรเสริญว่า 

ดมาก เพราะถงแม้ย’งไม่หมดกิเลสต’ณหา อุปาทาน ชนละเอยด 

กจริงอยู แล่ “ชนกกรรม” คอชนกกรรมจะนำวิญญาณของ 

ผูตายนน ให้ไปเกิดในภพภมิชาติใหม่ ๆ ได้ร่างกายใจใหม่ ๆ 

คอจะเปรืยบเท่ยบว่า ได้บ’านหล่งใหม่ ๆ เรืยกว่าชนกกรรมเบน 

ผ้นำไปจ ะเบนคนหรือส’’ต่ว์ก็มืแล่ทางทดท่สุงก่อน 

ถ’าบุญช่วยกุศลส่งจะได้รูปสวยรวยทร’พย์บญญาโลกย์ดโรค 

ภยนอยอายุยนในมนุษย์ภูมิก่อน จงช่วยก’นส่งเสริมบำเพ็ญบารม่ 
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สุญตาโพธิส1วิว็๋ธรรมทานไว้บ็างเถิด I อย่างน้อยในซ็วิตทืาบุญ 

ทานอย่างนสกครงหนง เอาไว้เบนทุนพฒนาจิต เบนบุญประทบจิต 

เบ็นกุศลติดวิญญาณไว้สูงก่อน วนเวลาจวนใกล้ ๆ จะตายได้คิด 

ถิงผลบุญน ให้เบน ชนกกรรม’^ ได้ให้ธรรมทานชนะการ 

ให้ทานทงปวงในโลกนแลโลกหนว้ เบนพุทธพจน์แล...สาธุ! 

คํมภี?อจิง 

ขอขมาบาปกรรมแต่ชาตก่อน ๆ ได 

สำนกบาปชำระจิตใจให้สงบลงในชาติน์ได้ 

แต่จะสะเดาะเคราะห์ขบไล่บาปกรรมไม่ได้ 

คมภีรํ่อจิง (เอื๊ยะเกีย) ภาคอรรถกถาจารย็๋ สน้ยพระ- 

เจาจวบุรน้วา แพิะราชครูเกียาไห้กา (เกาเสา) จีน. ก่อน 

พุทธกาลได้รวบรวมสูตรโบราณไว้ ได้กล่าวสอนถิงเร้องกรรมวิธ 

แกบาปกรรมเก่าแต่ชาติก่อน ๆ ไว้ว่า กรรมแท้จริงแก้ทนทไม่ได้ 

แต่จะขอขมาบาปกรรมนนได้ สำนกถิงบาปกรรมนนได้ ชำระ 

จิตใจให้สงบเย็นลงได้ แลวสร้างกรรมดืทดแทนลงไปได้ด 

แลวการสะเดาะเคราะห์นนไม่ได้ และขบไล่บาปกรรมทนท้ 

ก็ไม่ได้ เบนบาปกรรมอดต สรางมาแต่ชาติก่อนๆ น้าเปลยน 
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เบนการขอขมาบาปกรรมได้ สำนึกบาปกรรมนนได้บ*ๅง อย่า 

สบสนหลกธรรมน แลวจะงมงายในอารมณ็๋ 

จะช่วยแก้ทางจิตใจได้มาก คอการทำบุญกุศลแลวอุทิศ 

ให้แก่เจากรรมนายเวรต่าง ๆ ตองลอศิล 6. ผกการกินอาหาร 

มงสวิร"ต จิตใจจะได้เกิดมเมตตากรุณาธรรมต่อชวิตสรรพสํตว็๋ 

อย่างน้อยเริมหยุดเสพเนึอสตว์ในวนเกิด จิตได้หยุดเกิดเบนสตว์ 

อย่างนน หยุดเสพชวิตเนึอน้ตว์ในวนพระ จิตจะได้เกิดเบน 

พระน้าง คอพระเมตตา พระกรุณาธรรมขนมาหล่อเลยงวิญญาณ 

ไว้น้าง ตองถอศิลอย่างนึแลวอุทิศให้แก่เน้ากรรมนายเวรแต่ชาติ 

ก่อนต่างๆ ทุกๆ ตำรากล่าวสอนไว้อย่างน 

น้าถอศลได้ตลอดไป บุญกุศลจะทำให้สงบจิต ใจกลา 

เวลาแก่หรึอจวนใกล้ ๆ จะตายมกจะไม่กลวตาย จิตไม่หวนไหว 

มากนํก เพราะจิตเบนธาตุรู้ จิตเบนตวรู้ รู้ตวเองว่ามบาปกรรม 

น้อย วิญญาณคงจะไม่ตองพน้ดตกไปเข้าทองของสัตว์เดรจฉาน 

เหล่านน จะจดว่าเบนจิตวิทยาทำให้จิตสงบสบายกายใจก็ได้ 

อย่างหนึง. บางคนเห็นผลดในชาสินทนตาก็ม 

น้าบำเพ็ญบุญกุศลทางนึสูงขนไปอกชน ถือศิล สมาธิ 

วิบสสนาบญญามธรรมชาติจ*กษุ ถาตายลงในอารมณ์อย่างนึ จิต 

วิญญาณจะไปเกิดทิสูงก่อน ศิล 6 บริสุทธ จะได้เสวยภพชาติ 
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มใลกยบุญทต็ มืรูปร่าง ล่กษณะโหงวเฮง่ทดื ผลทางโลกยบุญ 

ทสูงมาก เช่นได้เกิดเบนมนุษย์ทม รูปสวย-รวยทรพย- 

บญญาโลกีย์ดี-โรคภํยน์อย-อายุยืน” แล... สาธุ! 

ตำราหมอดูโหร่วเฮง-จีน. 

ตำราหมอดโหงวเฮ'ง-อินเดีย. 

(5,000 บ) 

หลกฐานเท่าททางจนเก็บเร้องไว้ว่า ตำราหมอดูลกษณะ 

ศาสตร์ โหงวเฮ*ง-จีน. เบนของพวกเซียนชนสูงในศาสนาเต๋า 

ผ้คนพบได้วางรวมเบนสูตรศาสตร์ก็มมากครูหลายอาจารย์. 

ส่วนตำราหมอดูลกษณะศาสตร์ โหง*วเฮ*ง - อินเดีย. 

พวกฤาษ โยค ฮินดชนสูงคนพบก็มมากครูหลายอาจารย์ ได้ 

วางรวมเบนสูตรศาสตร์ คมภร์ดู มหาปุริสล"กษ32 ปร๙การ 

มืมาก่อนพุทธกาลแลว. ทางพระพุทธศาสนาจดไว้ว่าเบ็่นโลก็ย์ 

วิชา ยงเบนเดร”จฉานวิชา คือวิชาท่ขวางทางพระนิพพาน ไม่ 

ใช่วิชาโลกุตรธรรม ซีงเบนทางมรรคผลนิพพาน แลวิเดรจฉาน 

วิชายงทำให้สตว็๋วนเว้ยนในวฏสงสารจบไม่ลงอกดวิย 

ท่านโลก็ยปราชญ็๋เจาของตำราส่วนมากได้สาปมนต็๋เอาไว้ 

ว่า ถาผูใดทจะใช้ตำราเหล่านิ หรอวิชานิ ต้องก็อศิล กินเจ 
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หรืออย่างนอยหยุดเสพชวิตเนอสตว์ในวนเกิด หรือวนพระ วน 

ทำพิธกรรมต่าง ๆ แลวแผ่เมตตากรุณาจิต อุทิศส่วนบุญกุศลน 

ให้แก่ครุบาอาจารย์ เจพองตำราทิคนพบสูตรศาสตร์เหล่านดวย 

จิงจะไม่รอนวิชา จากวจืกรรม และจะเจริญสชด เบนเพราะว่า 

มนต์สาปวิชาเหล่านโบราณเขาจะสอนให้แก่ พวกคนพิการ ก็ 

ตองถอศืล 5 บริสุท? หรือนืกพรต จะได้ม่วิชาเลยงชพบางแล... 

สาธุ! 

จบการเทศนาบนทิกธรรมทาน พร๙กิกษชอเจ์ง 

(สมยแผ่นดิน พระนางบ๊เช็คเทิยน) 
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บทท 9 

คำอธ้ษฐานจิตอายุ 20 บื่ไดัพบอรยคร 

เจิดขอตอนแก่ขราภาพอายุ 99 บี่ 

เรึยบเรียง โดย ธ. ธรทาส. 

พร21ภิกษุชอเจ็า บนทกธรรม ต่อจากวํนก่อนๆ ดงได้ 

สดไเมาอย่างน เรีองคุณยายเฒ่า โคํวเม่งเฮียง พอเหยยบถงท 

ประตวด แห่งสำนักภูเขา “จาหนำขํว” ท่านก็วางถุงย่ามไว้ 

ขางบานประต แลวนงหอบเหนือยอยู พวกหมาวดตวเลก ตวโฅ 

ต่างๆ มนก็วงกระดิกหางมาทกทาย คุณยายเฒ่า โฮง! โฮง! 

โฮว ๆ ๆ ตามภาษาของหมาวดต่าง ๆ 

คณยายเฒ่า ทนพ้งไม่ได้ ก็ต่าไปว์า ไอ้พวกหมาวด 

เหล่านื มึงไม่มครูบาอาจารย์ทดือบรมสงสอนไว้บ*างเลยโวย ! 

พวกมึงร้ถงบาปเวรกรรมนัางหรีอเปล่า... ว่าชาดิก่อน ๆ พวกมง 

ก็ได้เคยเกิดเบนชาติคนมาบาง และมึโอกาสออกบวช เม่นพระ 

กิกษ สามเณร พระกิกษุณื สามเณรี มาบางแลว ไมชาติใด 

ก็ชาติหนืง ดกรรมเก่าๆ แลวจะต้องมึแน่นอน แต่มบาปเบน 

เวรกรรมวิบาก ตรงทพวกมงไมถอศลของนํกบวชนน ลยูใบ 
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ความสงบในธรรมวินยของศาสนานน เมอบวชแล่วไมคอยสำรวม 

จิต อยูในศลของนกบวชนน ผิดศลวินยมากเกินไป และยงไม่ 

สนใจการศกษาหลกธรรมต่าง ๆ จิงไม่ได้พฒนาวิญญาณ จิตใจ 

ตนเองให้สูงไว้ หรือไม่ได้เคยพ้งธรรม ไม่ผิกหดสนใจการเจริญ 

ธรรม เช่นทำสมถะ เจริญสมาธิ-วิบสสนาบญญา ไว้บางเลย. 

ได้มืโอกาสเกิดเบีนคน ได้เคยออกบวชก็จริงอยู่ ร้แต่กิน 

และเอาแต่นอน ล่วนงานบุญของวดมืมากมาย เช่นเก็บกวาด 

ใบไมหนาลานวด เชดถูโบสถ์ ทำความสะอาดพุทธวิหารต่าง ๆ 

ซงเบ็นการสร*างบุญแท้จริงของผู้ทอาศยว่ดอยู่ จะตองทำการด 

แลรกษาไว้เบ็นหน*าท้ ก็ไม่ค่อยจะเอาก่น ไม่คิดทจะทำบุญกน 

ไว้บ^างเท่าไรนก อย่างนแลวจะเบนเนอนาบุญท้ดไปได้อล่างไร 

กน? 

โพธิส"ตวศลสูตรตรสไว้ว่า ไม่ม่คุณธรรมทางใจเพอแบ่ง 

บนใหแกสรรพสํตว ตรงนืเองจิงไม่เบนเนอนาท่ให้เกิดบุญท้ด 

ไม่เบนนกบวชทถอศล ทำคุณประโยชน็่ให้แค่โลก จิงไม่เกิดผล 

บุญทได้แบ่งบ่นให้แก่ผูอน ๆ ได้ด บาปกรรมวิบากผลนนม่นจิง 

สนองตอบมา ทำให้ตองเกิดเบ่นหมาวด จะไปเกิดทางอน ๆ ไม่ 

รอด จิงเบ็นหมาเผ้าวด ยงนบว่ามืบุญเหลออยู่นิดหนง ตรงท 

ยงมีวดให้อยู่อาศย พระเณร ทํดืท่านยงมเมตตากรุณาจิตให้ทาน 

ชุปเลยงไว้ ไอ้หมาวด พวกม่งถ*าพ้งธรรมะของกูออก ถ*าร้แจว้เ 
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กรรมวิบากบาง จงได้สติกนบ*างเถิด! ชาติหน้าๆ จะได้กลบ 

ชาติเกิดเบนคนได้อืก กูมือายุ 99 บแลว จะบอกเอาบุญว่ะ ! 

แลวบุญเบนของโลกืย์. จะได้-บุญ-จะตองทำบุญนVIว้ก่อนนะ ! 

เรื่องกรรมชรป-กรรมที่สรางรูป 

กรรมที่สรางอิกษณย้คนหรือสํงขารสํตา 

คุณยายเฒ่า เทศนาให้หมาวดต่าง ๆ พ้งกนอกว่า พวก 

มงนร้จกกูบางไหม? ถิงกูจะแก่เฒ่า อายุ 99 บแลว แต่ตอน 

ยงสาวก็เบนน้กโต้วาทํ ขนเวทํธรรมทงเมองเหนือ และเมองใต้ 

มาแลว ไม่เคยแพ้ใครเลย! ขาจะบอกให้ ถ*าเอาตามพระคมภร็๋ 

พร8เอภิสรรมบฎก นิกายธรรมอิกษณ85 ได้กล่าวสอนไว้ว่า 

นํกบวชทํผิดศิลวิน้ยมากๆ เบนบาปกรรมอย่างหนืง พอตายจาก 

ชาติทํเบนมนุษย์ แลววิญญาณจะกลบไปเกิดเข*าทองของคนหรีอ 

ร่างกายมนุษย์อืกไม่ได้ เพราะบุญกุศลนนยงไม่พอทํจะให้สร*าง 

รปหรือลกษณะของคนได้อก แต่ก็ตองได้เกิดแม่นอน อย่า 

สงสย! 

กรรมชรป คอกรรมทสร้างรูป สร้างร่างกายคนและ 

สิงขารสรรพสัตว็๋นน ม”นม่พลงงานขีนอยูกบ บาป-บุญ-กุศ'ล 

3 อย่าง^^ ทํประท”บจิต ติดวิญญาณเบนกรรมทบงคบตว ให้ 
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เวลาจะตายส่งผลให้เบนหน้าทซอง ‘‘ขนกกรร'ม” ต่อใ!! 

เรยก'ร่าเบ็นชนกกรรมคือนำวิญญาณให้ออกจากร่างกๅยคน-ให้ผส 

ในการบ่ฏสนธ คอนำวญญาณไบ่เกดเท้ทองของสํตว์ต่างๆ ถา 

บาปกรรมหนกๆ จะนำไปเกิดเบนพวก น้าง น้า ๅว ควาย คือ 

พวกสตว็๋ทจะตองลูกเขาบงคบใช้บาปกรรมไปออกแรงกาย นำ 

งานหน้ก่ ๆ บางทก็ผนใจทำใช้หนคนต่าง ๆ หนในชาติก่อน ๆ 

ถาบาปกรรมเบาๆ กมาเกดเบนหมาเผาวด เพราะกรรมม่นผก 

มดกายเนอ กรรมมนดงดูดวิญญาณ อาศยความเคยชินในชาติ 

ก่อนๆ จงมืจิตหวนกลบ จะหนว*ดไปไม่พนนะ! ยงจะตองมา 

ขอทานเขากินอก พวกม่งย*งไม่ได้สติกนอกบางหรอ ? 

คุณยายเฒ่า โควเมมฮียง นงเทศนาสอนธรรมให้แก่ 

หมาว*ดช้ไปทละตวๆ ทเห่าโ&งๆ คือประเติมโปรดสัตว์ก*นตรง 

หนาบานประตูว*ดนนเลย! พระเณร ชาวบานบางคนพ้งแลว้ ก็ 

สนหวเพราะเห็นคนแก่เฒ่าอายุร่วม 100 บ ทพดได้เก่งให้สติ 

เตอนใจอย่างนแทบจะหาดูได้ยาก บางคนบอกว่าไม่แพ้พระ- 

เทศนาธรรม กทนพงกนจนจบบทเพลง เรองนจะเบนบญหรอ 

เบนบาป หรอเบนกุศล ให้เกิดสติบญญาทได้รูแจงกฎแห่งกรรม 

วิบาก แก่ผู้ทได้พ้งกนบางไหมหนอ ? 

คุณยายเฒ่า พอหายเหนอย ก็ลุกขนเดินไปจนลงหน้า 

กุฏิพระ ยายเข้าไปนงทศาลาธรรม พวกแมวว*ด ตวเล็ก ตวโต 
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สืต๋าด่างขาวเหลืองต่าง ๆ มนเห็นคนแปลกหพ้เขามา ก็ดืใจมาก 

เพราะบางคนก็เคยมอาหารเนอส”ตว็่ทมนชอบกิน ติดมือมาฝาก 

มนกินบ่อยๆ พอมนเห็น คุณยายเฒ่า ก็ดใจวงก'นเข’ามาหา 

บางต'วด็แย่งรบก'นทก่ทายว่า เมยว ! เมืยว ๆ ๆ บางตวก็เคล’ใ 

แข’งถูขา เลืยมือต๋น ขอดมเสอผ’าหน่อยว่า มืกลืนอะไร? เมืยว! 

เมยวๆ ก็คอถาม คุณยายเฒ่า ว่าร”กพวกแมวบ’างไหม? ม 

ของกินอะไรๆ ทลูกปากพวกเมยว! เมยวๆ มาฝากก'นบ’าง 

ไหม? พวกเมืยวๆ ร”กคณยายเฒ่ามากนะ! เมยว! เมยวๆมา 

ก”นเบ็นฝูงเลย ! 

คณยายเฒ่า ทนพ้งไม่ไหวอก! ตรงในนหมา ตรงน่ 

แมวโวย! กูหน่จากบาน มาพบพวกมืงทว”ด กรรมย”งหนกมาก 

กว่าทบ’านเสียอก กรรมอะไรๆ ก”นโวย! กรรมหนอ? 

ทนไม่ไหว! ก็ด่าไปเลยว่า อพวกแมวว'ด มืงช์างไม่มื 

มารยาท พวกมืงมาถูไถ ‘‘ตํวก-ขอาก” ทำให็ต'วกูสกปรก! 

พวกมืงรู้ถงบาปกรรมก'ใ4บ’างไหม ? กูจะมาไหว้พระแสวงบุญจะ 

ต’องต'วสะอาด เพอทํจะคน่หาหนทางไป พร2{นิพพาน” กน 

โว1]! พวกมืงเบีนแมวว”ด เบนส”ตวํ่ชนตํ้าๆ ออกไปให้พ’นจาก 

ต'วกูนะ ! เอา ! กูจะบอกเอาบุญให้พวกมืงได้รูไว้อกอย่างว่า 

ชวิตพวกมืงนน ถ’าเอาตามหล”กธรรมใน พร2{ไตรบฎก ทํกูได้ 

เคยอ่านมาตอนสาวๆ มาบ’างแลว กล่าวไว้ว่า พวกสํตว์เดร”จฉาน 
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ย'งเขา นพพาน * ไม่ได้นะ! ม่งรตวล่นบางไหม? จะตองไป 

เกิดเบนมนุษย์เสยล่อน จงจะม่สิทธิบรรลุถง พพาน^’ 

ได้นะ! กูจะบอกเอาบุญโวย ! 

อืแมววดพวกหมาว*ดได้ยินบ็างไหม ? จงพ้งให้ประท'บจิต 

ติดวิญญาณไว้จะได้เบ็นบุญบาง ถาบอกเพือน ๆ ต่อไปเบนทาน 

‘‘บุญคือเอา-เอานุญตองทำบุญ-สํวนทานคืชิให้-ให้ทานปึต 

ปล่อยวางลง” 

คํมภีรึ้วิญญาณศาลตรึ้ 

สอนวิบสนึก-ใจนึกคืด 

คุณยายเฒ่า โควเมงเฮียง เอา! กูจะบอกเอาบุญ ให้ 

พวกมงได้รู้ไว้อกบ^างว่าตาม พร'ะค1!ภีรํ่วิญญาณศาลตรํ่ เบ็่น 

บรม ธรรม สอน ถง เรองกฎฺ แห่ง กรรม การ เกิด แส ะต ายของ 

สรรพส*ตว็๋ในว่ฏสงสาร ทน่าเชอถือมาก กล่าวไว้ว่า พวกสัตย์ 

เดร*จฉานย*งไม่ม่ “ขนธี 5 ที่สมบร'ณํ่ดีเยี่ยงมนษย์” ก็ย*งเขา 

“นพพาน^’ ไม่ได้อกเช่นก*น. สอนได้เพยงแล่วิบสนึก 

แต่ดูกรรมวิบากแสัว พวกแมวว*ดหรอหมาว'ด ย*งมเศษ 

ของบุญทย*งหลงเหถืออยู่ เบนบุญกรรมเล่า ๆ ที่ติดตามมาตงแต่ 

ชาติล่อนๆ มนิดหนง จงยง่ช่วยให้ได้ม่ว*ดอยู เบนที่พ'กพิงอาศ'ย 
ให้สํงขารชวิตพออยูรอดได้บาง กรรมเล่านะ! เบนบุญทานที่ 

ได้เคยช่วยชวิตสัตย์ดวยสัน่น่ะ! วนนจงได้พบพระศิกษที่ด ม 
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ทุกข เวเบนบุญทาน เป อพวกหมาหรอแมววดพงรูธรรมะอยางน 

ไว้บ^างนะ! รูบุญของว'ด-รู้คุณของพระทดดวย สาธุ! 

คณยายเฒ่า จะบอกให้รู้อกว่า พวกมงเหล่าน ก็เคยได้ 

เกิดเบนคนจน เกิดเบนคนรวย มชาติเบ็นคนมาบางแล*ว แต่ 

ตอนทมืโอกาสได้เกิดเบนชาติคนนั้น ได้ทำแต่บาปก่อเวรกรรม 

มากเกินไป จิตโหดเห้ยม ไม่ฆ่าคนตาย ก็ฆ่าชวิตสตว์ตาย 

แลวย่งกินเลอดเนอส1ๆว็๋เหล่านนอกดวย แลวย'งไม่ได้สติ ย'ง 

ไม่ม่ศาสนาไว้บงคบจิตใจ ขาดศาสนาธรรมเบนทพงทางใจมาก 

เกินไป จิงขาดว่ฒนธรรมทํด ขาดเมตตากรุณาธรรมบารมืหล่อ 

เลยงจิตใจ และย*งแทบไม่เคยได้ทำบุญแจกทานให้แก่สรรพส้ตว็๋ 

ไว้บหเลย มาเกิดในชาตินจิงขาดบุญกุศล จิงเกิดเบนส*ตว์ทํ 

วาสนาอาภ*พ ย*งต*องเกิดเบนแมวหรือหมาทํเร่ร่อน เพราะขาด 

บุญ จิงไม่มืคนเอาไปชุบเลยง ให้กินดนอนสุขสบายกายใจ 

เหตุสรางไว้อย่างไร ? ผลระยะยาว ๆ นานก็ตามมาอย่าง 

น*น” อย่าสงสัย! 

กูจะบอกให้อกว่า เวลาพวกม่งได้เกิดเบนชาติคนได้แลว 

แต่ไม่ติดทำบุญทานไว้แก่สรรพสัตว์นั้างเลย มาเกิดในชาติน 

จิงขาดบุญ เกิดเบนแมวหมาทํโชคไม่ด! แลวการทจะทำบุญนน 

ม่งต*องให้เขาไว้ก่อน คือให้บุญทํมือยูเบนทานไปไว้ก่อน แลว 
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ภายหล่ง์ ๆ เขาจะมาให้ตอบแทนคนเราเองในวฏสงสาร สูตร 

ศาสตร็๋นถงแม้จะเบนมนุษย์ก็ใช้ได้เท่ากน ได้ผลเท่ากน ตอง 

มองขพภพชาติไปนะ ! อพวกแมวหมาวดต่าง ๆ ไปให้พน ๆ 

กูนะ! ไปๆ โวย! อีพวกขไเธ็่ 5 ยงไม์สมบรณ์นิพพานไม่ได้ 

ดูอารมถเ-ราศี-ณไษณะโหงวเฮ’ง 

ภกษุดอกนํวท่นนา ออกจากกุฏิได้ยินเสยง กุณโยมเฒ่า 

โค*วเม’งเฮียง เทศนาธรรมม่เหตุผลบางเร้องน่าติด พ้งแลวทง! 

กูกท่เดยวท่านก็แอบหลบมุมนง! เงืยบเพอพงจนจบ นิสยปราชญ์ 

ย่อมจะเคารพธรรม แล่ว่ก็ออกจากทซ่อนนน พอได้เห็นรูป 

หนาตาลกษณะ และอารมณ์ ราศดูโหงวเล่ง ของ คณโยมเฒ่า 

เข้าตำรา ท่านพระอาจารย์ก็ได้แต่สนหวหน่อย ๆ ปลงใจ... 

ถ*าดูผิวเผิน อย่าพ้งเสยงมากนก คนอย่างนใครๆ เห็นรูปร่าง 

หน้าตาแล่ว ก็ต*องว่าด เพราะว่าชวนมองดูพิลกๆ ขบขไเ ม่ 

ราศิสง่างามด ลกษณะอย่างนช่างบ่งถงความเบนน้กปราชญ์ทาง 

โลก็ย ม่ซ่อนอุปนิสยทลกล่บ ชอบวิจยหาเหตุผลของกรรมวิบาก 

แท่งชวิตสรรพสตว์ไว้มากท่เดยว แต่อารมณ์ธรรมยงม วิตก 

และ วิจารณ” ไว้ในดวงจิตมาก ยงเจริญ รปฌาน” ไม่ 

ได้แน่นอน. คอผทจะเขารูปฌานได้นนจะต*องดบ ‘‘วิตก แล21 

วิจารณ^^ ลงได้ก่อน 
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คถเโยมเฒ่า ล่กษณะอย่างน มืกรรมเก่าๆ ท้าให้เกิด 

เบนคนฉุนเฉียว ขโมโหง่าย ๆ คุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยจะอยู่ 

ในสายกลาง เบนทุกข์ใจอย่างหนงทแก้ไม่ตก บางทมิตรสหาย 

ทดในสงคม ก็ทนไม่ไหว ! คนดหรอเพอนทดเขาหนจากไป 

ดแลวช์างน์าสงสาร เสยดายบณฑิตอาภพจะหากรรมวิธืแก้ก็ยาก 

มาก นอกจากออกบวชบำเพ็ญบารมเขไ(ขน อย่างแรงๆ ทำให้ 

จากหนักเบ็นเบาลงได้บ*าง. เหมอนดงนำชาทํเขาชงแค่จ”ดใส่ 

ใบชามากเกินไป จะแก้ตองเอานำจืดเติมลงไปในชานน ก็จืด 

จางลงได้บก้ง แต่ยงไม่หมดชานน ถ็าเอานำจืดนนออกมาหมด 

ชาทแค่จ”ดนันก็คงเติม ฉะนนบาปกรรมทํแท้จริงแลว จะแก้ยาก 

หรอแก้ไม่ได้เลย เพราะกรรมแท้จริงม”นมือายุ อายุบาป หรีอ 

อายุบุญ ของม”นเอง ม”นบ”งค”บต”วไว้แลว เจตนาคอกรรม เบน 

เช่นน^4เอง อย่าสงส”ย! 

กร'รมวฃีแก้บาปก!!มคือกลิบขาติในทางซรรม 

ภิกษดอกนัวพนนา โอ! อมิตาพุทธ! (สติบญญาธรรม 

ชาติจ”กษเบนแสงสว่างทํไม่มสินสุด) มทางทจะช่วยบณฑิตอานัพ 

ผนได้บาง มเหลออยุทางเฉียว คอให้ได้สติบญญาธรรมชาติจกบุ 

ร้แนังทางจิตใจนัาง แลวพยายามให้กลบชาติทางธรรม เปลอน 

ภมิจิต จากหนํกให้เบ่นเบาลงได้บางก่อน สรรหาจะใชหลก 
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ธรรมะอะไร ๆ ดกนหนอ ... ทจะแก้ให้ตรงจุดได้อย่างฉบพล่น 

ให้รู้แจงทางอนุสใเจิตใจตนเองก่อน คือ อนสิย (โ]งแส่) 

คิดถงทสุดแลวจะตองใช้หล'กวิบสสนาบญญาวิมุตติก็ยงสง 
ไป ใช้เพ่งเขาหาทางทำให้สนใจการศิกษา รู้แจงธรรมสูตร 

เนองดวยเรอง อนิปีจ'ง-ทุคขํ่ขํง-อนํตตา-สุญตา” ให้รู้ไว้ 

ก่อนบาง จนพอเรมแยกโลก็ยรมณ็ตนเองให้ออก ให้จ'บจุดว่า 

ตรงไหนเบน อนุส่ย (11งแส่) ทํมผิด มืถูก มืด มืชว ได้บาง 
ตองรูทางอนุสยจิตใจตนเองให้ได้เสยก่อน แลวตองให้ยอมร'บ 
ตามกรรมนน 

หรอสูงขนไปอืกชนผกให้ทำ วิบสสนาบญญาฃรรมบาต 
ปีกษทํแท้จริง ทำจิตปลงใจจนหลุดพว้4ไปจากความคิดปรุงแต่ง 
เรองเดิมๆ ด'บอารมณ์เดิมๆ^เบ็นโลกยรมณ็๋ทงหมด หลุดพน 
ได้เท่าไรๆ ก็สงบลงได้เท่านั้น เรูยกว่าเขาช่องว่าง (สุญตา) 

หรือเริยกว่าเขาจิตเดิมแท้ (สภาวะทแท้แท่งจิต) จะพบช่องว่าง 

พบอาณาจ'กรแท่งความว่างสุญตา “สญตาน้พทาน คือโสกตร 

ธรรม” มากงตรงนจะได้มืการเปล่ยนรูปแปลงร่างแท่งภูมิจิต 
ของผูนน จะตามมาเอง มืทางเดยวทจะแก้อนุสัยจิตคนได้มาก 
ทํสุด จงบำเพ็ญบารมือย่างนไปก่อนเถิด ! เอาไว้ชาติหนห้ ๆ 
ได้บางก็เอาเถิด สาธุ! 

คุณโยมเฒ่า มืรากเหงาแห่งพุทธะนิสัยโพธิจิต ผงไว้ 
ล่กมากเหมือนกน เบนศิษย์รอยแปดสำนรืไ ศิษย์แก่ครูมาก 
ตำราเสียอกดวย พวกนิม่กจะร้ดกว่าคร ชอบอวดเก่ง ชอบคห้น 
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ท^ขนท'งลงกํใ4เลย มองดูผูอน ๆ ผิดหมดเลย. แต่ต่วเองม่ก 

จะเอาตวไปไม่รอดทางธรรม... โอ! จะใช้พระคมภร็๋อะไรๆ 

สอนกินดหนอ ? จะสอนแบบเชองช็า อายุคุณโยมเฒ์า กจวน 

จะเข^โรงศพอยแล*ว จะสอนแบบฉบพลน คณโยมเฒ่า แกก 

ท่องโศลกในคไ!ภืรํ่เซ็น (ฌาน) ต่าง ๆ ได้แทบหมดเลย. ก็คง 

จะลไแหลวตามเคย คงจะตองใช้สอนตำราสุดทาย “คมภร 

วิญญาณศาสตร์” คอสอนแบบขบขไเใช้“วิบสน็๋ก”ใจนกคิด 

และบ่นเทิงตามธรรมชาตินํนดูไปก่อน ทสุดจะได้พบทางรูแจง 

วิบสสนาบญฌา ได้เอง! เออ! ออ...ใครจะมาเบนครุสอนพวก 
ป1^ . *1.11." ส่. '11.11,11 นกเบนเวรกรรมอย่างหนงเหม่อนกนเอย! คงจะเบนกรรมชองครู 

ท่ได้พบ ศิษย์โง่มาเรืยนเซ็น (ฌาน) รูของจริงวนนเอง กรรม! 

ทำสมถะใหเถดผลคือสมาธิ 

ภิกษุดอกบ“วทนนา คอยแต่นง ! สำรวมกายใจให้สงบ 

เบนสมถะ ให้เกิดผล เบืนสมาธิ ตามมามากๆ แลวก็นงคอย 

แต่พงเสยง เพือเบนการสอบอารมณ์กรรมฐาน ดูอาการของจิด 

จ่บวาระจิต เบนหนีาทของโพธิกิตว พงเสยงสรรพสํตวกอบ 

คณโยมเฒ่า หยุดพ'กบดปากพอหายเหนือยได้เบบ^วิ'"" 

อาจารย์เขไ จิงหยุดบ่นทไ4ท่ พอมสติก็ยกมอขนไหวสาธุ! พูดวา 
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เบนบุญทได้สรางสมไว้จงล่งผลให้ได้มาพบ พระอาจารย์ทม่ง 

พุทธภูมิ สาธุ! เจาค่ะ! 

พร๙อาจารย จงได้พูดขนว่า คณโยมเฒ่า จงด้มนำชา 

ถวยนค่อน แลวจงทำใจให้สงบๆ เย็นๆ ลงสักพกหนงค่อน 

ถาย'งมืเรองทํทำให้จิตไม่สงบ หงุดหงิดรอนใจบห้ง ก็จงไล่ให้ 

มนออกจากความย็ดม'นถอม'น ขบให้สันไหลผ่านๆ ไปตามลม 

ตามฝนไปค่อนเถิด! แลวคุณยายเฒ่า ก็รบถวยนํ้าชานใเ ดม 

อย่างบติซงใจมาก 

อกสักครู่ พระอาจารยึ้ ก็ได้พูดขนว่า ถาจะให้ฉนพูด 

แบบอย่างเซ็น (ฌาน) กนแลว เอาความจริงให้ความเบนธรรมแก่ 

คุณโยมเฒ่า ก็คือเบ็นคนดทํโลกเขาไม่ค่อยจะตองการ ม่ความ 

ดบางอย่างเหนอเขาไว้มากเหมอนกน แต่เบนความดเกินไป 

ดมากไป ตรงท ปากสับใจ-ตรงสันเขงเลย” ปากกบใจตรง 

กนเผงเลย! คือเบนคนทํไม่มิความล'บ... ไม่เก็บความล'บให้ 

เหลอไว้ในใจบางเลย! คนอย่างนเบีนตวของตวเอง ไม่มิมายา 

การมากมายนก ไม่มิจิตใจคิดทํจะไปโกหก หรือคิดหลอกลวง 

โลก จิตคิดอย่างไร? ปากก็พูดออกไปอย่างนน ไม่กล'วเกรงใจ 

ใครจะโกรธ เถรตรงด ถาวนไหนเกิดอารมณ์ด ก็พูดออกไป 

ตามอารมณ์ดนน ถาว่นไหนเกิดอารมณ์เสย ก็พูดออกไปตาม 

เสยนนอกดวย กรรม! 
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คเาเโยมเฒ่า จงได้สติคิดถงชวชวิตทผ่านๆ มา ถาคิด 

เรืองด ก็พูดตามทด ถ^าคิดถงเรืองชว ก็พูดตามทชวนนไป 

แลวดูเหมอนว่า จะเซ็าตำรา ทเขาเรืยกกนว่า เบนคนท พบ 

ตอไม้ไม่พูด . . . พบเสาเรือนไม่บอก. . . เสียอีกดวย” 

เพราะว่าตอไม้นน หรือเสาเรือนนน มนไม่มืหูทจะVIง ... 

คล!โยมเฒ่า จงไม่ระบายอารมณ์ทอดอดใจ ให้แก่พวกทไม่ม่ 

หูจะพ้งณั้แอง จงไม่พูดดวย เบ็นกรรมวิบากเก่าทเบนอนุสยจิต 

ติดตามมาจนณ์ามภพชาติมา เบ็นเช่นนนเอง 

โอ! อมิตาพุทธ! (สติบญญาธรรมชาติจกษุเบนแสงสว่าง 

ทไม่ม่สินสุด) คนดแบบน ปากก“บใจตรงกนเผงเลย! แต์โลก 

มายาการ สงคมของยุคนเขาไม่เอา เขาไม่ตห้)งการ คนทปาก 

ก้บใจตรงกนเท่าไรนก แลว คณโยมเฒ่า จะว่าอย่างไร ? 

คุณโยมเฒ่า โค'วเม'งเฮียา ว่นนพ้งแลว ยม! อย่างม่ 

ความสุข ถูกใจมากท่สุด ยกมอขนไหว้แลว ไหว้อก สาธุ! สาธุ! 

เบ็นความจริงท่เดยว เจ็าค่ะ! อิฉํ'นมนเบ็นคนท่เก็บความล”บไว้ 

ไม่ได้เลย! ถาเก็บเรืองอะไร ๆ ไว้นาน ๆ มนช่างเร่ารอนจิตใจ 

แทบจะอกแตกตายกนเลยเจ^ค่ะ ! ดงท่าน พระอาจารย พูดว่า 

ปากกบใจตรงกนเผงจริง ๆ ท่านพระอาจารย์เบนหมอดู ทายได้ 

แม่นยำจริงๆ คิฉนย่งืไม่เคยได้พบหมอดู ท่ทายอนุสำจิตใจได้ 

ลูกมาก แม่นอย่างนมาก่อนเลย! เจวิค่ะ! เบ็นบุญเก่าๆท่สรวิง 
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ไว้จงได้ล่งผลให้ วนนมโชคดมาก มความสุขใจมากจริง ๆ ท 

ไดพบ พร๙อริยครบา ในวยชราภาพยกมอขึนไหว้ สๅธI สๅธ! 

สาธุ! 

บุญกุศลที่ช่วยงานวํดทิมพหนำสือธรรมทาน 

คุณโยมเฒ่า พูดต่อไปอึกว่า คงจะเบนอำนาจแห่งบุญกศล 

กรรมเก่าๆ ทตอนยงเบนสาว มือาย 20 บ สมยนนได้เคยไป 

ช่วยงานวดโซกาย พบพระอาจารย์เซ็น (ฌาน) องค์หนง ห่าน 

ให้อิฉนช่วยงานการเขยน งานค”ดลอกพระคมภร็๋เล่า และยง 

ช่วยจดการพิมพ์หนังสือธรรมทาน ดวยแม่พิมพ์ทแกะจากแผ์นหิน 

พิมพ์พระคไเภร็๋ต่าง ๆ อยู่หลายเดือน ดวยความบติสุขใจในผล 

บุญนน มนช่างประทบจิต กุศลนนติดวิญญาณมาก ทมืโอกาส 

ไดทำบุญทานอย่างนนลมไม่ลง จำได้ว่าย'งได้อธิษฐานจิต ขณ 

ทํทำงานนั้นไว้เสมอ ๆ ว่า ขอให้บุญกุศลเหล่าน จงดลบนดาล 

ผ่นชวิตให้ท้พเจา น.ส.โนั้วเม‘งเฮียง ไดพบ พร ะอริยครูบา 

ในวยชราภาพ ก่อนวนตาย แลวขอให้ห่านช่วยชแนะทางอริย 

มรรค ไดรูแจงทางอนุสว้)จิตใจตนเอง จนได้พบพระนิพพานดวิย 

เทอญ สาธุ! 

น.ส.โควเมงเฮียง หลงจากนั้นแลว ก็ได้แต่งงานไปจน 

มลูก ออกหลาน เวลาว่างก็ได้เทยวไปพ์งธรรม ปฏิบ“ตธรรม 
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แทบจะนบสำนหร้อนไเครูบาอาจารย์ทตาย ๆ ไปแลวแทบจะ 

นบไม่ถวนพระองค็๋ ก็ว่าได้ เบนศิษย์รอยแปดสำนก ก็ย”ง 

ลมเหลวทางจิตใจ ย'งไม่รู้แจงอนุส้ย่ (าเงแล่) และยงเขก็ไม่ล่ง 

ใ]งซิม (จิตเดิมแท้คอสภาวะทแท้แห่งจิต) สร้!ท้ มาล่งวนนอายุ 

99 บเต็มนบว่าย”งม่โชคด ดวยอำนาจแห่งบุญกุศลทช่วยงานว”ด 

พิมพ์หนํงสอธรรมทานว”ยสาวๆ าณั้ ส่งผลให้มาได้พบ พระคุณเจา 

ผู้ม่เมตตากรุณาจิต ม่โพธิจิตต่อคนแล่ชราภาพใกล้ตาย ได้ 

ช่วยชแนะธรรม จนพบอนุส”ยจิตใจตนเอง จบวาระจิตตนจนพบ 

กิเลสต”ณหาอุปาทานตนเองได้บก็ง นบว่าเบ็นบุญกุศลทได้เคย 

แจกสุญตาโพธิส้ตว็๋ธรรมทาน กิเคยได้สรก็งสมไว้นน เบ็นบุญ 

ท”นตาเห็น เจก็ค่ะ! สาธุ! 

โอ ! สาธุคุณท่านได้มืเมตตากรุณาจิต ว”นนอิฉันม่ความ 

บิตสุขใจกิสุดในชวิต ขอให้ พระคุณเฉัา ได้ช่วยแสดงธรรม 

โปรดส”ตว์โง่ต”วน ช่วยในวาระสุดทก็ยของชวิต คนแค่ชราภาพ 

ทวาสนาอาฉัพ มความทุกข็๋กายทรมานใจมาตลอดชวิต เกิยว 

คว้4หาทาง พระน้พผา14 ไม่พบ และรูต”วเองว่ายงผิดอชูตลอด 

เวลา ชวิตก็เหลือนอยเต็มท จิงร้บต่วนหว”งมาพิง พระอาจารย์ 

องคํ่สุดทก็ยของชวิตดก็ย เจก็ค่ะ ! 

พระภกษดอกฉัวพนนา โอ...คุณโยมเฒ่า อย่าเข้าใจ 

ผิด... อย่าเสยใจ... อย่าคิดข้อใจ... ทว่าวาสนาอาภพของ 
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คุณโยมเฒ่า นน มนเบนบาปกรรมเก่าๆทสรVIว้แต่ชาติก่อนๆ 

โนน! มนก็ผ์านไปแลว! ถาคุณโยมเฒ่ๅ ยินดยอมรบมน{สยๅๅ 

เบนกรรมเกาๆ ชองเราทา],ว{ฐ.3 ขิตกจะยอมลงบาง จตติดยอม 

ชดใชมนไปเสย จะไดหมดเวรก่นท แลวแสวงหาประโยชบ็๋จๅเๆ 

ทุกชนน คอยม! ยมสูไดเมอมก่ยมๅ ให้ติดเสยว่าจะได้ทดสฐบ 

ดูอารมณกรรมฐาน ถอเส์ยว่านนพา พาท่านได้ประทานเบน 

ขอสอบไลหรอเบนบทเรืยน ส่งมาให้เราเรืยน หรือทดสอบด 

สติบญญาบางซ! จงกำหนดจิตไปท่ทุกข์นน ใข้วิบ'สมฦ ใจติด 

นกพิจารณาดูติดตามกรรมวิบากนนไปเลย ! ได้วิบลนก ก็จะ 

กลายเบนยิม! ยิมสูบนเทิงธรรมชาติ แลวแสวงประโยชน์สนุก 

กบทุกชนน1ปเลย เบนทางออกไดอยๅงหนง ตรงน์เองยงมืองก์ 

ธรรมรบรองวา คอพระพุทธเจา ตรสสอนพระโVเธิสํตว็๋ทงหลาย 

วา การอดทน-อดทนไคคอเดน ไคสร้างใแเตธรรมบารม 

(เดน) อยางหนงเหมอนอน คุณโยมเฒ่า พอหมดเวรกรรม 

เกา ๆ แลว กจะกลายเบนโชคดเชามาแทนทได้เหมือบกบ่แส.. ^ 

สาธุ! 

เอาละ ! เรืองทุกข์วาสนาอาภพต่าง ๆ ชองคุณโยมเฒ่า 

นาเหนใจมาก. ความจรงแลวใคร ๆ มนกมทุกชและอาภพกน 

ละแบบ มมากหรือมืนอยคนละอย่ๅงกบ่ กรรมจำแนกลิต'า 

ปลงใจ ทำใจปล่อยวางลงก่อน มนก็ผ่านๆ ไปนานแลว จะไป 
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ตามเอากลบมาอืกกไม่โด้ ตองถอเสยวา มนเกดได—มนก 

ตองด^บได ” จงพยายามกวาดทงให้ออกไปจากจิตใจไปเสย I 

แลว คณโยมเฒ่า จะตายวนน หรือจะตายวนพรุ่งน จะตายชา 

หรือจะตายเร็ว ม่นก็คอตายตวเดืยวกนนนเอง เมอไม่กลวมน 

เสยอย่างเดยว จะเบาใจจบฉากละครซ็วิตลงได้ง่ายหน่อย สาธุ I 

ถ*าเอาตามคมภืร็๋เซ็น (ฌาน) ว่า ถ*าทำให้จิตว่างได้เท่าไร 

ก็มืกำไรชวิตคอบนเทิงธรรมชาติได้เท่านน การตายก็คอการได้ 

เปลยนบานหลงใหม่ หรือได้เกิดย*ายบ*านได้พบบานหล*งใหม่ แลว 

ก็ได้พบพ่อแม่พิน่องชุดใหม่ๆอก เบนเช่นนนเอง ในวฏสงสาร 

ของสรรพสตว็่ พระหทธเจา ตรสถามว่า เบื่อการเกิดและตาย 

แล*วหรือย”ง ใ ถ*าเอือมระอาการมีวํฎสงสารในโลกิยภูมแต้ว 

จงพง พระพุทธองค จะนำเขาสู่โลกุตรภูมคือน้พพาน (เบา 

หมายของพระพุทธศาสนา) ต*องหมดขาตขาดภพต้บว”ฎ 

สงสารอย่างนแล... สาธุ! (จะม่ก็คนสนใจ-เอาแบบน) 

ภกษดอกต้วพ*นนา ได้เทศนาต่อไปอกว่า พระอริยครูบา 

ทางจิตใจท่านได้ค*นพบและบอกสอนสบกนลงมาว่า ความทุกข 

ทรมานกายใจของมนุษย์นน ยงไม่ใช่ม่อยูทคนแล่ชราภาพหมด 

นะ ! หรือความทุกข์ทรมานกายใจนนยงไม่ใช่อยูทคนหนุมคน 

สาวจนหมดนะ! หรืออย่ท่ลูกเล็กเด็กแดงจนหมดนะ! คอม่ได้ 

ทุก ๆ คน และทุก ๆ วยของชวตสรรพต้ตว์อกด*วย เพราะว่า 
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ม่นซ็นอยูทตวอุม่าทาน คอความยดมนถอมนจนแน์นเกินไม่ จิต 

ม่ล่อยวางไม่ลง ต่างทาก ! แลวการเทศนาธรรมหรือการพดให้คน 

พงนนมนงายๆ แตจะทำไดตามนนจริงๆ ไม่ใช่เบนของง่ายๆ 

ยงไมสนใจไวกอนบางแลว ลงวนเวลาตองการด*บทุกข็๋ แทบจะ 

ลมเหลวกนแทบหมดไม่เลย กรรมI เา*เราะว่าไม่สนใจหรือศิกษา 

กนไว้ก่อนบางเลย ต่างหาก ] ฉะ!ฒั้จงพง ๆ อ่าน ๆ กนไว้บ^ง 

เถิด ! 

มหาสุญตาสูตรภาคอรรสกถาจารยํ่ 

เรืยกตรงนว่า จิตเบนอตตา จิตเบนตวตน ‘^อ“ตตา- 

ตวตน^’ ยงเก็บผงไว้ลกชนละเอ่ยด จนกลายเบนอนุสย (ใ]งแล่) 

คอความทเคยชิน อนุสยจิตทเคยชิน บางติดตามมาแต่ชาติ 

กอน ๆ จงม่ล่อยวางยากมาก ด!)ยากมาก ม่อยท^คนแก่หรือ 

หนมสาวลูกเลกเดกแดง ตลอดไม่จนลงสรรพสตย์ จิงเรืยกว่า 

เบนอนุสย (ใ]งแล่) ลาอนุสยทํดสร^งสรรค์แต่กรรมดก็เบนสุข 

กายสุบายใจได้บาง ล*าอนุสืยทํชวทำลายตนเองและผู้อ่น ๆ ก็ 

จะเบนทกขกายทรมานใจต่าง ๆ ลาเพ้ลงธรรมชาตินทำจนนมด 

อนุสยทด และหมดอนุสยทํชวลงได้ คอพนดและพนชว เข*ๅถง 

ธรรมะหุบม่ากนงเงยบได้ - ลาเห็นชวหรือผิด ก็ไม่ตำหนิ - ติเขา. 

ถาเหนดกไม่ไม่บ่นเขา-ม่แต่อนุโมทนาสาธุ I ตรงนพระคมภร์ 

ชุดนวา จะมวิญญาณอสระ วิญญาณอิสระ^^ จะพบพุทธจิต 

จะพบโพธจต-นพพานได้ๆคูลู[งนิอ่เๅส^ยูห5; I คุณโอมเฒ่า 
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คุณโยมเฒ่า ลาจิตไม่ยอมแก่ ไม่ยอมรบความจริงตาม 

วยของอายุ (ร่วม 100 บ) ตามวาสนาชวิต นนกคอไม่ยอม 

ส้นโดษ แปลว่าไม่ยอมยินดในสงทตนมื ตนได้อยูแลว ถา 

อย่างนเห็นจะหมดครสอน เหนทจะเดนสายกลางของทุกๆ ว'ย 

แห่งชวิตได้ยากหรือไม่ได้เลย! ต่อให้ไปมอายุอก 1,000 บ่ ก็ 

ยงขาดสติบญญาธรรมชาติจกบุ แลวกตองรบกรรมอย่างเดิมนน 

เอง อย่าสงสย! 

คณโยมเฒ่า ถายงไม่ยอมแก้ไข หรือเปลยนแปลงภูมิจิต 

คือมองให้ทะลุความจริงไปว่า จิตเรามืแต่ส้ตตา-ตวตน (ตวภู- 

ของก) มาตลอดชวิตร่วม 100 บแลว. ส้าเอาตามพระสตร ท 

พระพุทธเจาสอนสรรพส้ตว็๋ไว้ว่า จะตองทำให้อตตา - ตวตน 

ภายในจิตใจของเราให้ลดลงบ'างก่อน. พุทธพจน็๋ตรสไว้ชดเจน 

มากว่า ทำอํตตา-ให้เบนอนํตตา คือจากอตตา-เบน 

อน*ตตา ก็คือคุณโยมเฒ่า ได้ยอมลดความยิดม'นถอมนใน 

ตวก-ในของก ลงได้บางแลว เห็นความไม่เทยง ยอมเปลยน 

แปลงภมิจิต ยอมกล'บชาติทางธรรม ส้าทำได้ตามพระสูตรอยา'^ 

นบาง ก็คือมืโชคดทุก ๆ อย่างลดจากหนกเบ่นเบาลงทบห* บอ'า 

ส้าไม่ยอมแก้ไขปรบปรุงตวเอง ปรบปรุงไ]งแส่ (อนุส้ย) ใหไดสติ 

บญญาธรรมชาติจกบุอย่างทเทศนาไปนั้น ต่อให้มื หร'2!ทุทธเจา 
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เสด็จมานงสอนในบ่านสกหนงพนองค์ ก็ยงช์วยโปรดสตว็๋อย่าง 

นไม่ได เพราะวา คุณโยมเฒ่า ไม่เอาเองต่างหาก! เบนกรรม 

ของสํตว์โลกตองรบกรรมวิบากเกิดแก่เจ็บตายในวฏสงสารย่นยาว 

นาน ๆ ไปเอย อย่าสงสไเ! 

โทษขาดพรหมวิหาร 4 ปร๙การ 

เมตตา-กรุณา-มุทตา-อุเบกขา. 

ภิกษุดอกบวทนนา เห็นคุณโยมเฒ่า ม่ความสนใจ และ 

ความจำได้หมายรูยงด็มาก จ็งได้เทศนาธรรมต่อไปอกว่า ถา 

คุณโยมเฒ่า โควเมงเฮียา ขาดคุณธรรมทางใจ คอขาดพรหม 

วิหาร 4 ประการ เบีนธรรมของผู้ทจะอยู่ในโลกน ผู้ทจะสราง 

บารมเบนใหญ่ในสหายโลกธาตุน คอโลกนจะตองมีสหายทด. 

ถาขาดพรหมวหาร 4 ประการ. นิเฌั-จิตใจจะอภํยทานให้แก่ 

สรรพสตวไม่ได้ และเบ็นคนทมกจะแข็งกระดางไม่ยอมคนแสะ 

ไม่ยอมสรรพส*ตว็๋ได้ง่ายๆ นัก แลวผลกรรมวิบากนั้น จะทำ 

ใหจิตเศราหมอง คุณโยมเฒ่า ม่กจะตองอยู่คนเด็ยว จะอย่ใน 

โลกนยาก แลวระยะยาวนานๆ จะขาดมิตรทด จะขาดอปถมค์ 

ทด กรรมจะทำใหขาดลาภผล ขาดลาภลอย คนทํดืจะหนจาก 

หมุด เพราะขาดพรหมวิหาร 4 ประการ. เบนพลงงานจะกลาย 

เบนคนนิวาสนาอาภ*พไป 
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พรย้สํมมาสํมทุทธเจา ตรส พระโพธิสตว็๋ศลสูตร ไว้ว่า 

ถาป็วตกายใจ-ใเอาเราเย้นของสรรหสํตวึ้-สร'รพ'สํฅว่ก็จ:? 

มาเย้นมีตรไมตรีที่ดีก*บเราในวํฎสงสารมากแอ...สาธุ! 

คณโยมเฒ่า เพยงแต่มพรหมวิหาร 4 ประการ ไว้บาง 

จงสรว้งแต่กรรมดไว้ล่อนเถิด! ไม่ตองไปเทยายกมอไหว้! ขอ 

พรพระเจ^า กราบไหว้วิงวอน บนบานเทวดา หรอเจว้พ่อต่างๆ 

ให้ช่วยแก้วาสนาทอาภํพแลว ให้กลบกลายเบนคนมืโชคด จะเบ็น 

ไปไม่ได้ เพราะตนเองไม่ได้สร’างกรรมทดให้แก่ผูอน ๆ ไว้ก่อน 

ทำกรรมดืให้ม่วาสนาด้ พระเจ*าหรือเทวดาต่างๆ ท่านก็ต้อง 

สรางเทวธรรม 10 ประการไว้ก่อน. นนคอการสรางกรรมด ให้ 

ม่โชคดของภพภูมิไว้ก่อน ก็ตองขีนอยูกบกฎแห่งกรรม เสวย 

กรรมเช่นกไเ สรุปแต้วในวฏสงสารระยะยาวนานๆ ตนเม่น 

ที่พิงของตนเอง” ในวฏสงสารเบนพุทธพจน็๋แล ... สาธุ! 

ขงจอ-สอนความกตญณูกตเวที่ 

จีน-คสืนขาตเขาด‘วยว*ตเนธรรม 

ขงจอ-เบนโลก็ยปรๅชญ็่เอกจืนทํอมตะ สอนไว้ว่า สง 

ใดที่ตนเพิงไม่พึงประสงคแล*ว อย่าใหทานข้อื่น. จะเบน 
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มนุษย์ตองมคุณธรรม 8 ประการ.^ และความกตญฌูกตเวทื 

ประจำจิตใจ. (ยงมหลกธรรมอืกมาก) 

ประว”ตศาสตร็๋จืนต^งแต่โบราณกาลมาแลว้ ชนชาติอน ๆ 

ยกท”พมาต๋จืน จินม่กจะแพ้ทุกครงไป แต่พอมาปกครองจืนได้ 

ออกลูก มืหลานในเมองจืนเขํ๋าแลว ก็จะกลายเบนคนจินไป 

โดยปริยาย ถกปีนแท (ปีาวฮน) กลืนปีาตดวยวฒนธร'รม 

และปร”ชญาจืนทสูง อ่องเด้จนทุก ๆ พระองค็่เคารพคุณธรรม 

สสิบญญาของท่าน ข1ปีอ เบนโลก็ยปราชญ์ทอมตะ 

ตำรามปี”ยสงคราม-ปีงปีอ (ปีนวู) 

อริยครูบาใปีมาสอนทางธรรมทาน 

พระอริยครูบา และคณาจารย์ชอด”งหลายสำน”ก ท่าน 

เขาใจใช้ตำราพิชยสงคราม (ซุนวู) ท่แพร่หลายคแลวเอามา 

เทศนาสอนธรรมทานการเปรยบเท่ยบ การปฏิบ”ตธรรม ว่าการ 

ผกห”ด ถอศลก็เหมอน ก”บการออกศิกทำสงคราม ฆ่าชวิตคนตาย 

แต่เราเปลยนมาเบนฆ่ากิเลสตณหาอุปาทานของมนุษย์ก็ได้ ผู 

1 คุณ®รรม 8 ประการของขงจอ ตวอ*'กษรจนและคำอธิบายมในหนงสิอ 

เริอง “ศษข์โง่ไปเรยนเซ็น (ฌาน)” เล่มท 8 โดย ธ. ธรทาส. 
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ฉลาดได้สติบญญาธรรมชาติจกษุ ก็ใช้กรรมวิธปรบเอากลยุทธ 

ในวํฏสงสารเอาตวรอด มโอกาสเอาชนะ-บาป-บุญ-กุศล-ทสุด 

แลวก็ถงนิพพานได้เหมือนก*นแล...สาธุI 

ชงจอ (ชนว) เจาของตำราพิชยสงครามของจืน (สมย 

ตนพุทธกาล) สอนไว้ว่า 

(ไ) ถาแขา-รู้เรา-รบ 100 คร*งก์ชน?{ 100 คร*ง 

(ชุนวู) 

พร๙อริยครบา ท่านเอาบางบททคนรู้จกตำรานแพร่หลาย 

ด เปล่ยนเอามาใช้เบนการสอนธรรมทาน เช่นคำว่า ท่ารูเขา- 

ของชุนวนน ก็คอให้รตํวกิเลสต*ณหาอุปาทานของเขาไว้ก่อน 

ว่ามนเกิดขนได้อย่างไร ? แลว้ มนจะเขพาหาเราได้ทางไหน 

ก่อน. 

แท่วคำว่า-รู้เรา-น*น ก็คอจะตองรู้ตํวเรา ให้มืสติบญญา 

ธรรมชาติจกบุ ไมประมาท อย่าหลงกลยุทธของศัตรู คือโลก 

ธรรม 8 ประการ.^ ม่นจะมาหลอกล่อใจเราให้หลงม่น ใหติด 

1 โลกธรรม 8 ประการคอธรรมทครอบงำสัตวโลกอชู และสัตวโลก 

ซ่อมเบีนไปตามธรรมนั้น. ม 8 อซ่าง คอ มลาก 1. ไม่มลาก 1. ก®^‘ 

ไม่ม่ยศ 1. นนทา 1. สรรIสริญ 1. สุข 1. ทุกข์ 1. เบนกรรบวิบาก 8 

อซ่า'านททำไห้สัตว์โลกต®งเกิก - สก่ - เจ็บ - ตาย. วนเว์ยนไปในสัอส'าเ^า'*^^^^ 

ไม่ลงได้ง่ายๆ นก ^ 
ขาก ส. ธโนฆากรณํ 
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กบด“กของมน แลวเราจะตองรบทุกข์ทรมานคอเกิดแก่เจ็บตาย 

ในวฏสงสารทง 6 ภูมิ จะจบไม่ลงได้ง่าย ๆ น์กิเอย 

(2) แล่วถาไม่ทู้ขา-แต่รูเรา. โอกาสที่ปึะขน:เ 

หรือแหมีเท่ากน. (ชูนวู) 

( 3) แล่วก*าไม่ทู้ขา-ไม่รู้เรา-รบกี่คร*งก์แห้. (ชูนว) 

เอาละ I วนนขอให้ คุณโยมเฒ่า โควเมงเฮืยง ณ็บน 

นิกรบ ออกศิกทำสงครามชวิต สรบกบกิเลสต*ณหาอุปาทาน ส 

^ป!.,.-^..าห้^,เา*เ*.ว*.'ส,,1า0 ติ! มาร่วม 100 บแล้ว จงหยุดพกผ่อนนอนไห้สบายกายสงบไจ จต 

จะได้ว่างลงบ*าง ต่อไปจะให้เท้หองทดลองการผืกจิต ทำใจใน 

‘‘หองวิบสสนากรรมฐาน” แบบขบขน เร์มใช้ วิบสนกดู 

ก่อน คอใจนกคิด ดวงตาดูแลวพิจารณาไป เรืยกว่าเบน วิบสนึก 

บํนเท่าธรรมขาตดก่อน ด่านแรกคือการผกห*ดให้หยุดพูด ให้ 

หยุดคิด-นืกเรืองต่างๆ ในอดตๆๆ ให้ทุบปากเงืยบหยุดนงได้ 

อกดวย. แลวอืก 2 วนตอนบ่าย มาพบก*นใหม่ อมิตาพุทธ! 

(เบนสติบ่ญญาธรรมชาติจ*กษุ เบ่นแสงสว่างไม่มิทสนสุด) 

เจริญพร 
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บทท 10 

คุณยายเฒ่าอายุ 99 บึ่เขาหองวิบสสนาบญญา 

พบสตรบไแทงธรรมขาติจํกษ-แบบขบขไเ 
II I “ 111 เร่ยบเรยง ไดย ธ. ธรทาส. 

ภกษุดอกบวพ*นนา วนรุ่งขนได้ไปดูท หองวิบสสนา 

กรรมฐาน แลวท่านก็ได้ล่งดินสอพอง 1 จาน ให้คุณยายเฒ่า 

โควเมงเฮียง แลวพดว์า คุณโยมเฒ่า ต่อไปนจงทำสมละ... 

ดงท่ได้เคยทำสมถะมาก็มากครูสอนไว้แล\ แต่วนนเอาแบบ 

อย่างน คอให้กำหนดจิตติดตามไปท่ลมหายใจเข^ และปล่อย 

ลมหายใจออก (อานาปาณะ) ทำไปนาน ๆ จิตมาติดตามลม 

หายใจจะมความหยดนงขาดตอนลืมเรืองอดต ๆ ทงหมดลงได้มาก 

จิตจะสงบขน แลวสมาธิจะตามมาเอง ‘‘สมถะเกิดผลคือสมาธ” 

แลวจงเผาดูอารมณ์ จบอาการของจิตศูก่อน ว่าผลงานอย่างน 

มความสงบกายเบาใจ “ปีตว่าง” บ^างไหม? พงคิดดูก่อน 

คุณโยมเฒ่า ถาเกิดจิตคิดลืงเรืองอะไรๆ ขนมาแวบ!หนง 

ก็ตองรืบหยิบเอาดินสอพองในจานนขนมาทนทื แลวรืบเขยน 

คอขดลงไปตรงพนกระดานท่นงอยู่นน 1 ขืด (1 เรือง) แลว 

ณ์าจิตเกิด-วิตก ก็ข็ด 1 ขด. ถาจิตเกิด-วิจารณ ก็ขด 1 ขด 
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ลงไปเช่นกิน. ตองอย่างนทุกคร^1ปนะ ! ถ^ คณโยมเฒ่า 

ไมทาตามทฉนสงไว้อย่างนกนแลว ฉนจะไม่ยอมรบไว้เบนศิษย์ 

จะไม่สอนธรรมะให้รู้อกดวย สํญญา-จ?เตอาเบนสิญญา ” 

ม่สจจะนะโยม! พูดกบพระนะ! 

คุณยายเฒ่า โควเม*งเฮืยง ได้รบจานดินสอพองนนมาแลว้ 

กแปลกใจขบช่นมาก ออ! อือ...ไอ้เรานก็ได้เคย{ร้ยนธรรมะ 

ในชวิตจนนบครูบาอาจารย์ ทตาย ๆ ไปแทบจะนบไม่กวนองค์ 

แลว ก็ว่าได้ ... วนนม่อายุร่วม 100 บ แต่ก็ยงไม่เคยได้พบเห็น 

ท่านอาจารยองคใด ๆ ให้ทำกรรมวิธืแบบอย่างนมาก่อนเลย 

กรรม ! มนช่างน่าขบขนเสยจริง ๆ คิดในใจจะเกยง ... อยๅก 

จะถามท่านขนมาทนท่ว่า มนเบนประโยชน์อะไร ๆ แต่มาฉุก 

คิดได้ว่า เพงจะรูจกกนวนแรก ๆ นะ! ประเดยวท่านจะโกรธ 

เอฺานะ! โอ.. กรรมตามมาวนน์เองหนอ... มนกรรมอะไรกน 

ทจำใจ ผนใจตองทำ ม่นทรมานกายใจคนแก่อย่างหน์ง เอา 

ตองอดทนทำตามไปดูท่ก่อนวะ! กรรมโวย! กรรมวา... 

สูตรวินสสนาบญญาามตต-ขบขบ 

บ*นเทงธรรมขาติปึ‘กษุแบบขบข“น 

คุณยายเฒ่า โควเมงเอืยง คิดได้เริองแรกว่า เมอออก 

จากบาน รบดวนใจเราเกินไป จนลมด่าลูกชายคนสุดทองแกว้ 
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ก็หยิบดินสอพองขนมา ตามทอาจารย์สงไว้ให้ซ็ด (เบนคะแนน 

ไว้นบ) 

(1) ออกจากบ’ในรืบด'วนเร็วเกินไป จนลมด่าสกชายคน 

สุดท’อง 1 ขด. 

(ชิ) ถดไปกิดอืก เอ^! วนาณั้ยงไม'ทน ได้บ่นจูจลูกๆ 

หลาน ๆ เหล่า'กั้นบางเลย 1 ขด. 

(ร) อ’อ! ย*งไม'ทนเอาไม้ฟาดหว ต็ไอ้ด่างหมาข้างบว้น 

เขาเลย 1 ขด. 

(4) วไเ'เณั้เอาธูปเ'ก็ยนไปว*ด แลวโมโห พระแก่ชวน 

แด่จะเร็ยไรเงิน 1 ขด. 

( 6 ) ใฬั่สมาธิว*ดนนยุงใจบาปมนมากดกู ตบม*นตายไป 

หลายต*วเลย 1 ขด. 

(ธ) จงจก ว*ดกั้นไม'ม้ระเบ่ยบวินํย มนชรดห*วกู กูด่า 

ม*นจนพอใจเลย 1 ขืด. 

(7) ทะเลาะก*บแม'ชสาว ม*นไม่เคารพคนแก่ มนมา 

บอกว่า ให้'ยุบปาก เงยบ ๆ หาเอย 1 ขด. 

(8) อ^! จิตม*นเกิด เร็องม*นไหลออกมาจนขดไม่ทน 

แล’ว์ กรรมโวย! 1 ขีด. 

คุณยายเฒ่า มาลงตอนนก็ขีดบ่าง ไม่ขีดข้าง มอไมทน 

ความคิด จิตเกิดด*บ จิตคิดปรุงแต่งไปเรวมากมแต ย 
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แลวิปีารณ^’ พอเหนือยใจง่วงนอนก็หยุดทำ เพราะไม่มท 

จะให้ขีด มนมขีดๆ เต็มไปรอบตวหมดแลว จงได้สติขนมา 

แลวปลงสงขารชวิตว่า เรานืช่างมบาปกรรมอะไรหนอ... จงตอง 

มาเผชิญหนากบบญหา “วิตก และ วิจารณํ่” ทไร้ประโยชน์ 

อย่าง นืหรอ ? 

ภกษุดอกบวทนนา ได้ออกมาดู แลวถามว่า คฌโยมเฒ่า 

เบีนไงบาง? ได้ก็เร้อง กขีดแลวล่ะ! สนุกกไเบ^ง ขบขไเด 

ไหม...ในสูตรวิบสสนาบญญาวิมตติ แบบขบขน บนเทิงธรรม 

ชาติจกนุ 

คุณยายเฒ่า รืบตอบทนทว่า ยง! ยงไม่หมดเร้องในใจ 

เจด้ค่ะ! จิตมนเกิดดบ จิตมนมแต่ความคิดปรุงแต่งไม่หยุด ขีด 

มนแทบไม่ทนเลย ดวยซํ้าไป เจ*าค่ะ! 

ภกษุดอกบํวพไเนา เอาละ! คุณโยมเฒ่า พอทนนื เอา 

เพืยงแค่เท่านืก่อนเถิด ! แลว คุณโยมเฒ่า ได้เคยคิดเฉลยวใจ 

ได้สติกนบางไหม.. ว่าเร้องท^หลายเหล่านน มนไร้สาระ... ไม่ 

นืคุณประโยชน์แค่ชวิตเวลานืหมดเลย! มแต่จะค่อบาปสรางเวร 

กรรมทางใจ ตนเองก็เดอดร้อนใจ แลวยงทำให้ผู้อนๆ เขา 

ลำบากใจ มกรรมร่วมกบ คุณโยมเฒ่า อกด้วยใช่ไหม? พง 

คิดดูอีกท... ค่อนทจะตายจากโลกนืไป จะเอาบาปกรรมอย่างน 

นำติดตวไปเถิดอีกดวยกระนนหรีอ ? 
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คณโยมเฒ่า จงต^งใจสงบ แลวพ้งล่นให้ดนะ! ถายง 

ไม่ได้สติจากบาป ยงไม่คิดสำนกบาป ยงไม่คิดขอขมาเวรกรรม 

เหล่านนบ*างเลย กระนนหรอ ? พงคดดกอน แลวล่นจะตอให 

คุณโยมเฒ่า ไปถาม พระทุทฮเล่า ทุกๆ พระองค์ดท ท่าน 

คงจะตอบคุณโยมเฒ่า ว่าแย่! แย่... อนตรายเบนกรรมชรูปท 

สีบเนองไปในวฏสงสาร กรรมชรูปทจะสรางรูปสงขารของ 

โยมเฒ่า นนจะแย่ จะม่รูปร่างอาล่พ อ"บโชควาสนายงกว่าชาติ 

น (โหงวเฮง-ไม่ด) อย่าสงสย! 

คณโยมเฒ่า ถาดบจิตขาดใจตายลงในขณะม่จิตอย่างน 

ม่ลกษณะอาการ ม่อารมณ์อย่างน จะต้องตกนรกก่อนแน่นอน 

พิสจน์ให้เห็นได้ชดเจนแลว ตรงท่ยงไม่ทนตายก"นเลย มกรรม 

ต้นตาเห็นในชาติน่แลว ด"งเช่นมืจิตเศราหมอง เบนทุกขกาย 

ทรมานใจอยู่ตลอดเวลา ภาษาธรรมะเขาเรียกว่า ตกนรกทางใจ 

นรกม่ในอก ม่นรกประจำว"นอยูแลว ว"นน่ล่ใ4 ภิกษุดอกนวพนนา 

ได้เบดขุมนรกให้ คณโยมเฒ่า ได้เห็นนรกแลว จะเฉล่ยวใจ 

ได้สติกนบางหรีอยง’กรรม? 

คุณยายเฒ่า โควเมงเฮยง ยกมอขนไหว้ สาธุ! สาธุ! 

สาธ! แลวพดขนว่า โอ! ภายในจิตใจ อิล่นวูบ! วาบซาบ 

ซ่าน ! ได้สติเห็นภ"ยในว"ฏสงสาร จิตเริมเยนลง วางลงสมอง 
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โปร่งใสขนมาบาง เบากายว่างใจลงมากแลว เจ^ค่ะ! ขอสาธุ! 

พระเมตตากรุณาธรรม ขอให้พระคุณเจา ได้ช่วยเทศนาธรรม 

โปรดสตว์โง่ตวน ให้ได้พบอริยมรรค เพือได้ผ่อนคลายอารมณ์ 

ต๋งเครืยดทางจิตใจลงบ’ไงก่อนดวย สาธุ ! 

ภิกษุดอกบํวพนนา ได้เทศนาธรรมต่อไปว่า ทคุณ 

โยมเฒ่า มืบาปกรรมมาอย่างน เอาตามท พร๙ณ!มาสํมหูทซ 

เจา ศากยมุน ตรสไว้ใน มหาปร‘จญาปารมิตาสูตร ท พระ 

ณชำปี*ง นำมาจาก มหาวิทยาลย นาลนทา อินเดย. นำเขา 

เมองจิน ได้ถวาย พระเปี*าลีชีหมน สมยแผ่นดินล่ง ฮ่องเต้จิน 

ยอมจำนน จิงได้ต^งกองแปลเบนภาษาจิน เก็บไว้ท วดม*ใขาว 

ม 600 ผูก. 

ตองว่า คุณโยมเฒ่า ยงไม่ร้แจงทางอนุสย (อนุสยจิตใจ 

ตนเอง) จินเร่ยกว่า “ใ]งแล่ ( )” ไม่รู้แจงอนุสยจิตใจ 

ตรงน จิงเข*าไม่ลง ‘‘โลกุตรธรรม” และยงไม่เช่าใจหลก 

ธรรมเนองดวยเร่องกฎของ“อน้ปีปี*ง-ทกขํ่จํง-อน“ตตา-สุญตา” 

4 อย์างนอิกดวย จิงขาดหล่กวิชาการ กรรมวิธืสำรวมกาย 

ปล่อยวางทางอนุสัยจิตใจลง ก็คอ “ปีตสับสัตตา-ปีตสับสัวตน” 

ไม่ลง. จิตจิงหวนไหวต่อโลกธรรมง่าย ๆ 
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พดภาษาให้เข*ไหล่กวิชาการ ก็คอขาดสติบญญาธรรมชาติ 

จกษุ ตำรากรรมวิธ ทำ'สมถ21...แล21กรรมวิธีเจร๊ญสมาซ... 

จิตจงไม่สงบได้ดพอ จิงไม่เกิดวิบสสนาบญญาธรรมชาติจกษ 

มองไม่เห็นธรรม มองไม่เห็นอนุสยตนเอง ทผิด ทถูก ทด ทชว 

ได้เท่าไรน^กเลย กรรม! ตรงนเองจิงขาดสติบญญาการปล่อย 

วางในความย์ดมนถอมนเร้องเดิม ๆ ทงปวง จิตจิงมืแต่อ*ตตา- 

ตวตน จิตเกิดดบไปตามความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ ไม่ม่วนว์าง 

ไม่ม่ช่องว่าง แลวไม่อาจท่จะควบคุมจิตให้หยุดพกนิงลงบาง 

ให้อยู่ในสายกลางนนเอง คำสอนนพ้งดูง่าย ๆ แต่การทจะทำ 

ได้นน ไม่ใช่ของง่ายๆนะ! แลวถาไม่สนใจพ้ง ให้ร้ความ 

หมายในธรรมนไว้ก่อน จะเกิดมาเบนมนุษย์หาความสงบสุข 

จิตว่างเบากายสบายใจนนยากมาก ทง ๆ ทมนุบย์ทุก ๆ คนทเกิด 

มาในโลกน ม่กรรมสิทธเท่ากน ในการบรรสุลงธรรมทดบทุกข 

กายใจลงได้ ม่สิทธบรรลุลงพุทธะจิตได้เท่ากน 

อนทรีย 6. (ล*กกี้ง ; 

ตา--ห-จมูก-ลน-กาข-ใจ. 

อริยครบาสายล่นได้สอนไว้ว่า เรองส่วนมากเบนของทมา 

จากภายนอก เบนอารมณ์ทเกิดจากภายนอกกายเรา นอกตวเรา 

1 ถกกง-กออนขรย์ท่ง 6. ได้แก ตา-หู-จมูก- ลน-กาย-ใจ. 

(ธ& ซี:# ซี:!เ^) ส- ®ในฆาภรช่ 
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เบ็นเหตุ มนจรเขามาได้ล่ง 6 ประตู ท์านจงสอนให้อย่าประมาท 

ต้องระวงภย ทงดและชว มนเข้ามาได้ล่ง 6 ทาง จะอยู่ในโลก 

นตองมสติบญญาระข้งบองก็นภยไว้ก่อน มนดกว่าการแก้ภยนน. 

ถาลงล่งการตองแก้ต้ยนั้น ม่นก็แย่เสียแลว ระว้งภํยดีกว่า 

การแก้ภย-ถาตองแก้ภยคนนั้นมํนแย่แล่วนะ! ” 

(า) ดและชว-เขาทางตา. (2) ด้และชVเข*ไทางหู. 

(ธ) ดและชVเขาทางจมก. (4) ดและชว-เข็าทางล่น. 

(5) ดและชVเขาทางกาย. (ธ) ดและชว-เขาทางใจ. (รวม 

6 ประตู) 

แลวศูนย์กลางอยู่ทใจเบ็่นวงใหญ่ทรวมเก็บเร้องต่าง ๆ ทง 

ภายในและภายนอก ข้าเก็บไว้นาน ๆ ภาษาธรรมะเรยกว่า 

อนุสย เบนอนุล่ยปีต (ใ)งแส่) ลามไว้มากๆ เกินไป เบน 

อารมณ์เกิดดบ ชอบคิดปรุงแต่งทงบวกและลบ จิตมแต่ ‘‘ว้ตก 

และวิจารฌ จิตเกิดดบเบนวฏสงสาร มแต่เร้องดและชวจบไม่ 

ลง บาปหรอบุญอย่างนม่อยูในปุถุชนคนโลก็ย์ทุกชาติทุกภาษา 

อย่าสงสย I 

แลว้ม่เจตนาคอกรรม มืกรรมย่อมจะม่วิบากทงดและชว 

มนสนองตอบอย่างยุติธรรม ขนชอว่ากรรมแต้ว ไม่ยกเว้นให้ 

ใครๆ คนเราอาจจะโกหก หรอหลอกลวงคนทงเมองได้ แต่ 

โกหกตวเองไม่ได้ ภายในจิตใจตนเอง หลอกลวงตนเองไม่ได้ 
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เพราะ จตเบนซาตุรู้ ชิตเบนตํวรู้ ชิตมํนรู้ต‘วขอฌ‘นเอง 

ทภาษาธรรมะเขาเร้ยกว่า บชิชิตตง^^ เบนบจจํตตงรูได้ภายใน 

จิตใจตนเอง รู้เฉพาะตนเองเท่านน 

แลวเรองของโลกย็่ จะทำดมากๆ จิตก็ต๋งเกรืยดได้เหมอน 

กน ล^าไม’รู้กรรมวิธ หรีอเคล็ดลบการปล่อยวางทางใจไว้ก่อน 

บางแลว ทงความดและความชว จิตจะอดอ”ดเร่ารอน ต๋งเครืยด 

ทางอารม!ย์ได้เท่ากน ทเขานิยมเรียกกนว่า เบนโรคทรอนวิชา 

ความรู้เบนพิษ โรคจิตคลุ้มคลงได้ ถาเบ็นมาก ๆ กลายเบ็นโรค 

ประสาทก็ม เบีนมาก ๆ จนอยู่ในสายกลางของสงคมโลกมนุษย์ 

กบเขาไม่ได้ก็มื เพราะมองข*ามธรรมะไป ล่าวยเด็กก็มืธรรมะ 

คือธรรมชาติของวยเด็ก วยกลางคน วยแก่ชราก็มืธรรมชาติ 

คนละอย่างจะตองให้รไว้บาง ตองให้ ม่ธรรมะทุกว่ย ของชวิต 

เพิยงแก่สนใจคอยระว”งควบคุมทาง 6 ประตู ตงแต่ตว้4ทางเขา 

ไว้มากเท่าไร ๆ ก็คือความปลอดภ”ย ความสงบเย็นว่างเบากายใจ 

จะเขพาแทนทได้เท่านนแล...สาธุI 

เพ่งซาตุ 4. 

เพ่งซาตุ 6. 

ถาเบนคนอนๆ ตองใช้กรรมวิธอย่างอนๆ กรรมจำแนก 

ส*ตว็๋ สำหร”บ คณโยมเฒ่า อายร่วม 100 บ ไม่มืเวลามากพอ 
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ทจะมาพ้งธรรม หรือมาเรืยนธรรมได้มากมายแลว ไม้ใกล้ผ้ง 

เต็มท ตองเรืยนลดตดทางตรง เอาอย่างฉบพล่นด์วนจกนแลว 

คือใช้ สมถ?เกรรมฐาน การล่อจิตใจให้สงบลงก่อน. ถดไปใช้ 

วิบสสนาบญญาธรรมนาตชิถษุ ทำให้เกดสติเรืองบญญาอย่าง 

ฉบพลน. 

สรุปความคือให้หนเข้ามาเพ่งดู ใช้บญญาพิจารณาดู ตาม 

ทเบนจริงภายในกายใจตนเองก่อน เอาพืนฐานตรงนให้ได้ก่อน 

เห็นธรรมชาติจกษุอย่างนก่อน คอแยกธาตกายใปีตนเอง เพ่ง 

จนเห็นธรรมชาติจกษุในร่างกายใจตนเอง และของสรรพสตว์ 

ให้เห็นว่าตวตนเรา หรือร่างกายอายุ คุณโยมเฒ่า นน มนก็ 

คือการมาประชุมของธาตุต่าง ๆ หรือมารวมกนเพิยงแก่ธาตุ 6. 

ได้มาประชุมปรุงแต่งกนจนพอได้ส่วน เกาะกุมไว้เบนสิงขาร 

(ม-ดิน-นา-ไฟ-ลม. 4 ธาตุ.) แลว้ก็ย่งม วิญญาณและอากาศ 

ธาตุ (รวม 6 ธาตุ) แยกธาตุพนฐานจะพบอย่างนก่อน., จิงทำให้ 

คุณโยมเฒ่า ทรงอยู่รอดมาร่วม 100 บ วนไม่เทยงก็จวนจะ 

มาลงแลว 

พระอภธรรม บฎกกล่าวไว้ว่า ‘‘กรรมชรูป” คือกรรม 

ทํไปสรางรูป หรือก่อตงสิงขารซ็วิตคนให้ทรงอยู่รอดได้ชวคราว 

มาถงร่วม 100 บ คิดดก็คือประเดยวเต็ยว ให้ร้แจงธรรมว่า 
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ไม่มืตวตนทยนโรงได้นานตลอดไป ท พร8?พุทธ■องคึ้ฅรํส ไว้ว่า 

ไม่เทยง เบนอนํตตา. เพราะว่าโลกยกรรมมนก็ม่อายุของกรรม 

นนอืก มนก็ไม่เทยง มการเปลยนแปลงในโลก็ย์ไปเรือย ๆ 

อย่างน ก็เท่ากบการตายของคนในชาติหนงๆ หรือการตายของ 

สรรพสัตว์ชาติหนง ๆ นน ก็เท่ากนกบ ได้ย’ายบานหลงใหม่ 

(ร่างกาย) ค/งหนงเท่านน ในคํมภีรวญญาณศาสตร ทพวก 

เทวะนิยมหลายศาสนา เคารพนบลอสูตรนกนมากสอนไว้อย่างนิ 

เบนวีร81มนุษย-ไม่มีคนรู้สัก 

โรคกสัวตายกสัวมีปี8เหายหมด 

คุณโยมเฒ่า ถาได้มสติบญญาธรรมชาติจกษุ จนแยก 

ธาตุสูตรศาสตว์เหล่านออก ติแตกได้บรรลุถงบ’าง จะมเพอน 

ทางใจอย่างนิ ผลทได้คอมจิตใจม'นคงไม่หวนไหวต่อโลกธรรม 

8 ประการต่างๆ มาก “เบนวีระมนุษยที่ไม่มีคนรู้สัก’’ ใคร 

จะมาพูดหลอกล่อ หรือขูให้กลวความมด กล'วผสางนางไม้ 

กลํว่ในสงท่มองไม่เห็นต'ว หรือจนกระท'ง้ให้กล'วความตายต่าง ๆ 

เรืองโรคกลวเหล่านิมวี1จะหายไปจากอนุสํยจิตใจ กลายเบ็นคน 

มสติบญญาธรรมชาติสักนุ แล’วยมสู... ยมพ้ง .. .ได้มาก เพราะ 

จิตร้ธาตุแท้ การปล่อยวาง จิตได้ว่าง จิตวางเฉยไม่กลวม'นเสย 



156 ศิษย์-เต๋า-เซยน-เซ็น เล่มท 8 โดย ธ. ธีรทาส. 

อย่างเดยว เพราะจิตมหส่กวิชาการ มเพอนทางใจ ให้ร้แจงถง 

ธรรมชาติอย่างนนได้มากแลว จะกลายมาเบนคนกล^ จิตสดชืน 

ไม่ม่ระมาท บางทืเบนคนอยากรู อยากเห็นในสงทตนเองได้ 

เคยกลว ได้เคยโง’หลงต่าง ๆ มาแลว อยากจะพบม"นเสืยอกดวย 

ซํ้าไป มนไม่เห็นมมาให้พบเห็นไอ้ความกลวเก่าๆ นนเลย เมอ 

จิตว่างได้ทุกสงก็ว่างตามไปมาก เบนวระมนุษย์ อย่างนก่อน 

แล... สาธุ! 

พบสุญตานิพพาน อายุร่วม 100 บ สาธุ! 

คุณโยมเฒ่า ถ*าบำเพ็ญบารมืธรรมได้สูงขนไปอืกชน จิต 

ปล่อยวางความยดม่นถอม"น ด"บอุปาทานทงปวงได้ จิตจะเรม 

เข^ช่องว่าง เข*าอาณาจ"กรแห่งความว่าง (สุญตา) จะพบนิพพาน 

บ*าง วิชาการทให้รูแจ*งทางธรรมชาติของกายและธรรมชาติของ 

จิตมนุษย์ จนหลุดพนวฏสงสารได้นน จะตองผ่านด่านนิไปก่อน 

ถาได้บรรลุถงส"จจธรรมนิ จนเรยกว่า ตึกเต๋า-ตกเต๋าคือได้ 

บรรลุถี้ง-โลกุตรธรรม ’^ แล*ว์จะเบนวระมนุษย์ทไม่มคนรู้จ"ก 

เพราะทุบปากนงได้ จิตไม่หวนไหวต่อโลก็ย์ หรอโลกธรรม 

ท^ปวง ไม่ม่ทุกข์แบบด^เดิมๆ กลายเบนคนทสนโดษเบน จะ 

อยู่บ*านเล็ก ๆ หรออยูบาช*า เรือนว่าง อยู่ถํ้าภูเขาเงยบ ๆ คนเดยว 
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ก็มืความสงบสุขว่างเบากายใจกบธรรมชาตินั้น มืเพอนทางใจได้ 

ทุกวโ)ของซ็วิตมากแล...สาธุI 

ปรชญาปารมิตาหฤทยสูตร-ขนชิ 5 ว่าง 

ทุกขนั้งปวงปึ81ดิบ-ว่างหมดตามไปด็วย. 

สูตรก่อนๆ ทเทศนาธรรมให้รูหลกวิชาการ ให้เพ่งชิาตุ 6. 

มี-ดิน-นา-ไฟ-ลม-วิญญาณชิาตุ-อากาศชิาตุ. (รวม 6 

ธาตุ) เบนบรมธรรมสูตรทนิยมใช้กบคนทว ๆ ไปในศาสนาโบราณ 

แต่สำหรบ คุณโยมเฒ่า โค*วเมนฮียง ใช้พระคมภร็๋ 

ปร*ขญาปารมีตาหเ)ทยสูตร ดูเหมอนจะเหมาะสมกบ คุณโยมเฒ่า 

ทจะเตรียมตวจากโลกน จะตายได้อย่างสงบง่ายดกว่า คอให้ใช้ 

วิบสสนานญญาชิรรมชาตจํกษุ เอามาเพ่งติดพิจารณาดูท 

ขนชิ 5. (มี-รูป-เวทนา-สํญญา-สงขาร-วิญญาณ) 

ทง 5 อย่างในตวเรานิ จงเพ่งจิต กำหนดจิต พิจารณาดูไปจน 

เห็นว่าทสุดแลว เบน^^อนิจจง-ทุกขขง--อนตตา กอน ไ^ 

มตวตนทยืนโรงได้ตลอดไป ย*งเบนโลกียธรรม* ตรงทจิต 

ยงมความติดปรุงแต่งอยู-จิตไม่ว่าง. นนเอง 
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เพ์งคิดพิจารณาสงยงขนไปอกชนหนง จนจิตหยุดความ 

คิดปรุงแต่ง การเกิดดบ จิตหลุดพนไปจากกระแสแห่งความดง 

ดูดของโลกืยรมณ์ได้ นนจะพบความว่างทแท้จริง ประตูหลุด 

พนคิอ สุญตานิพพาน ‘‘เบนโอ!ไตรธรรม” อยู่ตรงนนเอง 

แล... สาธุ! 

เริองลุญตานิพพาน'เณั้ ‘ตูดนนเบ็๋นของง่าย ๆ แต่จะปฏิบ*ต 

จนได้บรรลุถงจริงๆนน ไม่ใช่ของง่ายๆ ล่าบรรลุธรรมนได้ 

จริง ความทุกข์กายทรมานใจของคุณโยมเฒ่ามาร่วม 100 บ 

จะเรมดบลงไปเอง ตกนรกในอกจะหายดบวูบวาบทน'ท เบน 

ความตองการของ พร๙อริยเจ่า พร2!อรหํนตํ่ พร81โพธิสตวึ้ 

ทุกๆ พระองค์ได้สอนล่ายทอดกนลงมาอย่างน ซงมนุษย์ทุกคน 

ม่กรรมสิทธในธรรมาณาจกรใจนเท่ากน มื พระสตรเบนองค์ 

ธรรมรบรองไว้ว่า “สรรพสํตวํ่คือพุทธ81-พุทธ8เก็มีอยู่ในปีตใปึ 

ของสรรพส*ตวํ่” แล... สาธุ! 

คุณยายเฒ่า โควเม*งเฮียง ถงอายุจะมาก แต่'พิงอะไร ๆ 

จดจำไว้ได้หมด ยกมอขนไหว้ ร้องออ! ออ... จริงอย่าง'ก 

พระคุณเร้า เทศนามานน อิฉนตกนรกในอก พิการทางใจ 

เพราะเร้อง'กไร้สาระทุก ๆ วนเจ^ค่ะ ! ถูกตองจริง ๆ แลว 

พระธรรมอย่างท พร8!คณเปีา เทศนาสอนให้มานน เบนความ 



ศษย์-!๓-เชึยน-เซ็น เส์มห 8 โด(เ 11. ทาส. 169 

จรงอิฉันไต้ทดลองปฏบํตน•เหมส,1*1^ ไต้เคยออกบวชมๅแลๅ 

เต่ก็ลมเหลวไปหบดเลย ! และอิฉนยงคดเชึนห่วงสงดบบบุ 

4มเหลวทาง?ตใ,,,บบยย'!^ฐ^•ห่บ^ ยงห่อิกมากบาย ย 

หระโพฃํสตว มาโปรดช,,นะ,,’'ๅด่ย! สๅบุ! วนนได้ทบ,,สะห่^ 

ธรรมของ พระอรํยโพ®สต-)ครูบา สมความตงใ, ไต้ตๅมคํๅ 

ทเคยออิษฐาน?ตไว้เมออายุ 20 บ วนนส่งผลบุญให่ไต้ทบตสม 

แก'ชราภาพมึอายุ 100 มนเองแล... สาบุ! 

^ ภกษุดอกบวพนนา พงแล'รมองดวยญาณจ่ฦษ ก็หนํกใจ 

เขาตารา พวกศษอแกๅดมๅฤครู รูดเกินกว่าครู สอนยๅค ^ 

ครูจะตายก่อนศิษย์ รู้แจงในธรูรู3^ รู/ฐ! เวรกรรมอะไรๆ กษรูๅ? 

^ คุฌโฒเฒ่ จงพึงใหด จากนื,บึมตว้,ใป ชอใต้สสู่ใม 

กุฎน ไม่ตองทำอะไรๆเลย ใต้มนวุ่นวายสบสม?ตใจ ,มเสม 

ดงแต่ก่อนๆ^ จงกวาดเรองต่างๆ ทงไปจาก?ตใจ ชสใต้ยุฐ 

สินสุดฉันวนนไต็แลว์ ตวเองถ’’าฉังช่วยตน,สงใปให่5สตใต้,,}, 

จะคดไปช่วยผู้อินๆ เขาใต้รอดไต้สย'างใรห่'มจุ พึฟ้ส-ตตู' ' 

รบพบาถอคส บวชจตกนใหม่ "ถออิลหบปากนง- 

เงยบ...อย่าไปทดกบใครๆอิก,สส” สก,,*ม พระมคมุ.สฎ,อิ, 

ผู้ช่วยฐแล คุ®!โยม!ตเา เท่านนก'สม 
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แยก0าตุกา7ฟิวคมนตํ่ก็คือฟิ[มล 

แลวจงพ้งคาถาของฉนบทหนงไว้ให้แม่นยำทเคยว ฉนจะ 

เขยนเบีนหน*งสือ ตวโต ๆ ให้อ่านได้ชดเจน ไว้บนฝาผนง 

ห้องน ใหคณโยมเฒ่า ได้ท่องบ่น สวดมนต็่ภาวนาไปในใจ 

คือสวดออกเสียงเบา ๆ ก็ได้ ไม่ออกเสียงก็ได้ เพราะว่าการ 

สวดมนต์นนแยกธาตุดูแลว ก็คือการทำสมถะอย่างหนง ตรงท 

จิตมาคลอเกสืยเกาะไว้ในบทสวดมนต์นน ก็เบนกรรมวิธืเจริญ 

สมถะ อย่างหนงได้เหมอนกนแล...สาธุ! 

ลทซเทวะนิยม-น้ยมการสวดมนต์ 

พระบรมครูบาอาจารย์ ท่านกล่าวสอนไว้ว่า การสวดมนต์ 

นน ห้าเอามาแยกธาตุดูแลว จะพบว่าปุถุชนคนโลก็ย์ ถา 

สวดมนต์ หรอพ้งการสวดมนต์ มกจะช่วยให้ผ่อนคลายความ 

ฅงเคริยดทางอารมณ์ลงได้บาง หรือพูดได้อกแบบหนง ผู้ท 

สวดมนต ก็คือการได้ทำสมถะ หรือการระบายอารมณ์ของอดตา 

ตวตนทเบ็นพิษราย ๆ ขบให้มนออกไปก็ได้ ผลคือได้ความ 

สบายใจ เอาแค่ตรงนให้ได้ก่อนก็ยงนบว่าด ห้ทซิเทวะนิยม 

(ชั้งกำ)” ต่างๆ จิงย่ดถอการสวดมนต์ ท่องคาถาอาคมต่างๆ 

ทำพิธกรรมให้คนพิงแห้วเกิดศรทธาจิต คนมารวมกล่มสร^งกรรม 

ดได้ง่าย ๆ โดยทไม่ตองใช้สติบ่ญญาธรรมชาติจกษุเท่าไรนัก 
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คุณโยมเฒ่า ว็นนมืข้อสำคญอยู่ตรงทกืาล่งสวดมนต์ ฟ้า 

จิตคิดถงเร้องอะไรๆ คิดสงใครๆ ทไม่ชอบขหนา หรีอโกรธ 

กนมาก่อนนน มืเคล็ดล่บว่าจะตองด่วน ร้บแก้ไขทนท ดวย 

การแผ่เมตตากรุณาจิตให้เขาไปก่อน คือได้แบ่งส์วนบุญกุศล 

อุทิศให้เขาไปทนททุกเร้องไป อย่าขเหนืยวบุญ และหวงบุญ 

แบบเดิม ๆ นะโยม ! ตองบ่งแด่อภยทานคือปล่อยวางทงปวงแล... 

สาธุ! “บุญคือเอา-เอาบุญ-ฟ้องให้บุญนนเขาไปก่อน จิงจะได้ 

บุญภายหลง. สวน-ทาน-คือให้-ให้ทาน คือปล่อยวางทางจิตใจ 

-ทานอิสระวิญญาณ จิตใจสงกว่าบุญ” มใครสอนคุณโยมหรีอยง? 

พูดสรุปภาษาพ้งง์าย ๆ ก็คือให้สวดมนต์บทนใช้ขบไล่พิษ 

ภยของ ตฅา‘-ตํวตน” ขบไล่ให้มนออก ขบสงทไบ่ดให้ 

ออกไปจากจิตใจลงก่อน มเหลอกรรมวิธช่วยคุณโยม มือยู่ทาง 

เด่ยวนเท่านน ล่าคณโยม ทำได้บาง จะเกิดผลบุญแก่จิตใจมาก 

คืออย่าหวงบุญ อย่าขีเหนยวบุญทิเคยทำไว้ก่อน ๆ แลว ฟ้อง 

เบนคนใจบุญแท้จริง ตามคมภีรโพธิสตว คีลสูตร สอนไว้ว่า 

ให้บุญแจกทานแก่ฟ้ตรูนนก็ทำได้ จงเผยแผ่เมตตากรุณาจิตลง 

มิตรและศ”ตรู ให้เท่าก่นได้ นนคือ **โพธจต^’ แล... สาธุ! 

พระมหาเมตตากรุณาโพธิจิตสูตร กล่าวสอนไว้ว่า ^^วร 

กรรมชิะร๙ง่บได้ควยการไม่จองเวรกรรมน*น ” การทจะ 

ปฏิบ”ตได้จริง ๆ นน ไบ่ใช่ของง่าย ๆ นะ I โยม คือม”นจะตอง 
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ผนใจทำ ผนจตใจลงกอน เราจะต*องให้เขๅล่อน ผกมิตรไว้กบ 

สรรพสัตว์ล่อน ภายหลงสรรพสัตว์นนก็จะมาเบนมิตรกบ(รๅเอง. 

เราจะตองยกโทษ อภยทานให้เขาล่อน พระอริยครบาได้กล่าๅ 

สอนไว้ว่า ‘‘จตให้ทาน จตท็ให้ทานเขาก่อนดีกว่า สบายใปึ 

ดกวาจตทคิดปี?{เอาเขาทางเดยา” เพราะจิตทํคฺดเอา เบืน 

อดตา ดวดน. เบนโลกยธรรม. ส่วนจิตทํคิดให้ทานเขาแนๅการ 

ปลอยวางความยดถอลงได้บาง เบนจิตทํสงเขาแนว อน"ตตา’^ 

ธรรมไปทางโลกุตระบางแลว้แล...สาธุ] 

ลูกปร?{คำ-ว‘ตกุมงคลอมตะ 

คุณโยมเฒ่า ทมอยงถอลูกประคำอยู่ ก็ด้เหมอนกน จง 

นบลูกประคำนนไปเกิด I สวดมนต์จบหนง ก็นบผ์านไป 1 เม็ด 

เพอเบนคะแนน กรรมวิธโบราณ ทํบรมครูท่านฉลาดมาก คือ 

ใหมอ1ดทางาน รวมกบจด มอย*งไดทำบญ จิตกำหนดนํบไป 

ยงดเสยกวาเอามอไปทำบาป ล่อเวรกรรมด์าง ๆ คือพวกท่ม็อ 

อยูนงไมได นงน็งกลำบากใจ จิงหางานให้ทำเสยเสย เบนบุญ 

เกิดกศลจิตไปดวย เบนสมละกรรมวิธืให้เปลยนอารมณ์ ยๅย 

จตใหมาเกาะไวทลูกประคำ จะได้หยุดเรืองอน ๆ ลงได้บ^ง 

ผอนคลายความตงเครยดไดอย่างนนง เบีนบรมธรรมทํใช้มๅนสๅ^ 

พนบแลว 
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แลวอย่าเห็นว่า ลูกประคำนนเบนวตถุ แต์เบนวตถุท 

โลกยปราชญ์ ได้เคยใช้บริกรรมทางจิต ให้จิตมาคลอเคลืย 

เกาะเกยว อาศยเบนสมถะ ... ให้เกิดผลเบ็นสมาธิ ... ตามมา 

ได้ด เบนวตถุทมืประว‘ตศาสตร์ มพลงงานทางจิตใจ พวกลทธิ 

ผสางหรีอเทวะนิยม (ซงล่า) และพวกฤาษ โยค เชน ฮินดู 

ในอินเดย. และพวกเซยนในลทธิเตา จน. กนยมใช้ลูกประคำ 

มาก่อนพุทธกาลใช้มานานหลายพนบแลว เคารพนํบถอเบนวตถุ 

มงคลทอมตะแล...สาธุ! 

บทสวดมนตํ่ พระคาถา มีด'งน 

“ฉนไม่คิดเริองดและจะไม่กิดเรองชว เบนกรรมของสํตว็๋ 

โลกปล่อยมนไปแล... 

ฉํนจะสำนิกบาป ขอขมากรรมแห่งอดตทงปวง จะไมท้า 

บาปก่อเวรกรรมนนอกแล ... 

ล่นจะไม่คิดเรืองบุญและเริองบาป จะปล่อยไปตามกรรม 

ของสตร์โลกไปแล... 

ล่นจะกวาดทิงบุญ และให้ออกจากจิตใจไป ม่วิญญาณ 

อิสระจิตว่างแล ... 

ล่นจะขออยู่ในสภาวะทพนบุญ-พ*นบาป-จิตว่างสงบเยน 

เบากายใจด้มากแล ... 
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ฉนขออาศยชองาาง - วางดุจอวกาศหยุดพกกิ!านคิดบ่-ฐ[ง 
แต่งโลกืยรมณ็๋แล... 

พบประตูโลกุตรสุญตานิพพาน อาณาจกรแห่งกิวามว่ๅง 

เบ็นเอกจิตชนะเวรภยแล...สาธุ! 

คุฒใยมเฒ่า โควเมงเยืยง ได้เคยมชอเสียงมากมายใน 

ก^รจูจขบน ดาคนไดท“งเมอง ทไม่มใกิรโกรธ เพราะเขาร้ๅา 

เบนคนมจตวุน มโรครอนวิชา ตามบ่ระสาของกินแก่ชรากๅพ 

จิงยกโทษให้แกก็สีนเรองไบ่เอย 

กุศลผลบุญท 1ดเคยรวมอุทศกายใจ ช่วยทางวดจ"ดพิมพ์ 

หนงสอธรรมทานตอนวยสาว ผลบุญนนมาช่วยทนตอนวยแก่ 

ชราภาพ พอหมดจากบาบ่กรรมเก่าๆแลว กรรมใหม่บุญทานนั้น 

กสงผลมาชวยใหไดมโอกาสพบ โศลกฏีเ'รม*}” เบนกิาถาท 

มพลงงานแรงบนดาลใจดมาก เบนจิงหวะทเหมาะเจาะแก่ช่วิต 

ไดเตอนสติทดมาก และย"งได้พบศระอริยศร' ทมโพธิจิฅ ช่วย 

ชแนะบอกทางอรยมรรกิ ใหรแจงทางอนุสํยจิดใจ มกิวามสงบ 

เยนวางกายใจ จตสวางไสวดวยสตบญญาฐรรมชาติจืกษ ช่า^ 

ประทบจิต ติดวิญญาณ ได้พบเมอจวนๆจะจากโลกนเองแล,..สาธุ! 

คุแเยายเฒ่า ได้พูด อกว่าในช่วิตได้ เคยทำบุญแทบทุก 

อยางมาแลว แต 1มกิอยจะ ใดผลแกจตใจ ไม่ไดให้กิวามสข 
สงบเยนวางเบากายใจเทาไร■แกเลย แต่ว่นนพอมา'ใด้เพิ^ขบฐ็๋ 5 
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ของตนเองว่า ว่างไม่มตวตนทย์นโรงได้ตลอดไป เบนอน*ตตา 

ได้เห็นธรรมอย่างน ได้สวดมนต์ ท์องโศลกคติธรรมบทนเข’า 

ทไร จิตเกิดความบติสุขโจทนท ปล่อยวางทางอารมณ์ได้ทนท 

ยงสวดมนต์หลาย ๆ วนเข้า ปากทชอบพูดตำหนิติเต๋ยนคน มน 

ก็จะหยุดนงได้ เมอการพูดกบคน นิสัยทจูจขบ่นคน และชอบ 

ด์าคนททำผิดใจ ก็ค่อยๆ หายดบไปเอง สัญญาแห่งความจำได้ 

สญญาทหมายรู้ในเร้อง ตก แล?! วิจารณ์” ทไม่ด้ต่างๆ 

เร้องโลภะ-โทสะ-โมหะ ต่างๆ ก็ดบหายว่างตามไปดวย ดวย 

อำนาจบารมืธรรมพระสูตรทสอนให้เห็นว่า ขนซ 5. ว่าา นก 

ท*งปวงปี?เดบหมด” สาธุ! 

ข่าวนได้เล่าลอไปลงหูของพวกลูกหลาน ๆ เหลน ๆ ต่าง ๆ 

เขาก็ยกพวกเฮโลกนมาวด ว่าคนทได้ธรรมจ'กษุเข้ากงสุญตาคอ 

โลกุตรธรรม อยู่ในอาณาจกรแห่งความว่างได้จรงหร้อ ? ม'นก็ 

แปลกใจพิลกก็กก็อก'นซ็ ! บางก็จะเตร้ยมคำถามให้คุณยายทวด 

ช่วยดหมอหาโชคด ดูดวงชะตาให้ท บ’างก็จะขอให้พรมนามนต์ 

มโชคลาภหวงรวยกนคราวนเอง ละวา... ไปทางโน’นก'นเลิย! 

คุณยายเฒ่า โควเม’งเฮยง พอได้เห็นพวกลูกหลานเหลนๆ 

เขาเฮโลกนมากราบไหว้ ! ถามซอก ถามแซก จบไม่ลง. 

คุณยายเฒ่า ได้แต่ยกมือขน แลวโบกบดให้ไป ๆ ไล่พวกเขาให้ 

กลบบ’านไปเกิด ! ท่านไม่พูดจา ตอบคำถามเลย ม่แต่โบกมือ 

กไม่เอาก'บพวกมงอืกแลว โวย! กหมดเวรกนทแล’ว์ โวย! 



166 ศษย-เตา-เซยน-เซน เล่มท 3 โดย ธ. ธืรทาส. 

เขารูปฌาน 1. (ปฐมฌาน) 

เข*ารูปฌาน 2. (ทุติยฌาน) 

คุณยายเฒ่า โควเมงเฮยง อีก??กครู่ ท่านก็ยม! ยม! 

เบ็นการตอบ บอกลากนเลย ยกมอไหว้! แลวท่านก็หลบตา 

นงนง... กำหนดจิตติดตามท่ลมหายใจเขา และติดตามปล่อยลม 

หายใจออก เบนสมถะวิธก่อน คือให้จิตคลอเคลยอยู่กบลม 

หายใจเขา ลมหายใจออก เบนสมถะอย่างหนง ทำไปนาน ๆ 

แลวสมาธิจะตามมาเอง. 

ถดไปเขาสูตรการเจริญ อานาปาน'สสติภาวนา 

ชิ|ดี จนจิตดง! ดง! เบนเอก เอก'คตา คือลง 

ภาวะอย่างนได้ จ8เดบวิตก ด'บวิตกความคิดท่ห่วงใยพวพ่น จน 

เบ็นทุกข์วิตกก'งวลใจพวกสูกหลานเหลนต่าง ๆ ก็ด'บวบลงไปได้ 

มาก และย'งด'บการวิจารณ วิจารณ็๋ในการชอบตำหนิ ติชม 

เรองผูอนๆ ต่างๆ ดบหายวูบไปเลย จิตดึงสงบนิงํอย่ในองค์ 

ฌานอย่างนได้เบ็นวน ๆ จนพวกท่จะคอย หาหมอด ทนคอยๆ 

อยูไม่ได้ ก็ตองกลบบานไปเอง เพราะคุณยายเฒ่า ได้คํบวิตก 

ลงได้แล่วิ ปึงเข‘วิ ‘‘รูปฌาน 1. (ปฐมฌาน)” และยงดบ 

วิจารฌได้อีก ปึงเข*วิ “รูปฌาน 2. (ทุติยฌาน) ได้อีก” 

นงนงเบนสุขกายเบาใจดมากแล...สาธุ! 
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มีมรณ๙ญาตเรู้ว่าอีก 7 วํนอ?{ตาย 

ภิกษุดอกบวพนนํ้า ได้เล่ามาเย์ยม เพอทจะสอบดูอารมณ์ 

กรรมฐานของ คุณยายเฒ่า โควเม่าเฮยง ว่ามืสติบญญาธรรม 

ชาติจกษุไปถงไหนแลว 

คณยายเฒ่า พอดืได้ออกจากการเจริญ รูปฌาน 1. และ 

รปฌาน 2. พอได้เห็นท่านอาจารย์มาเยยม ก็ด้ใจมาก ริบกราบ 

ไหว้ท่านครบาอาจารย์ทนท่ แลVIด้บอกกบท่านอาจารยอกว่า 

อีฉนมีมรณญาณ ร้ว่าอีก 7 วินอ?{ล?!ส้งขารนีว่ต ตายอาก 

โลกนไป ส่วนกิเลสฯ นนยงดบไม่หมด แต่เหลอนอยแลว 

ขอให้ พร?เคณเจ*า ช่วยเทศนาชแนะหลกธรรม กรรมวิธตาย 

ขอให้ตายอย่างมสติบญญาธรรมชาติจํกษุ ใหนนกกรรม คอ 

กรรมทจะนำวิญญาณไปเกิดในชาติใหม์ ขอให้ไปทางทดื ไป 

ทางท่สงล่อน จะเบนVเระคุณอย่างสูงสุดในชวิตร่วม 100 บมาน 

แลวตองขออล่ยโทษ ขอขมากรรมว่า ชาตินอิฉํนชอ โควเมงเฮยง 
ไม่อาจทจะตอบแทนบุญคุณ บูชาพระคุณอย่างสูงสุดน ใน 

ชาตินได้ทน ขอเอาไว้ในชาติหน้าๆ ล่อนเถิดเจห้ล่ะ! แลวิขอ 

พระเมตตากรุณาจิต พร?!คณเน้า เบนครงสุดทายของชวิตดวิย 

เจวิค่ะ I ช่วยบอกสอนธรรมะล่อนวนตายน้วยเจาล่ะ ! ชาตหนา ๆ 

ค่อยตอบแทนบชาพระคณท่านได้เจวิล่ะ! 
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โอ ! สาธุอฉํนไดเคยอธิษฐานจิต เมือวยสๅวมอายุ 20 บ 

ว่าขอให้ได้พบ พ78เอ?ยครูบา สอนอริยมรรคให้จนได้ควๅมเ 

แจงทางอนุสยจตใจ ตอนวยชราภาพก่อนตๅย เบีนความจริง 

วนนมือายุ 100 บกได้พบ พ78เอ?ยเจา เบนพระอริยโพธิสตว์ 

แลวค่ะI สาธุ! 

ภกษุดอกบ"วบนนา บอกว่า สาธุ! คุณโยมเฒ่าโค‘าเมาเฮีบา 

ไดเจริญสมถะ เกิดผลได้สมาธิ แลวยงได้ ด"บวิตก” 

ดบวตกในจิตใจลงได ก่ได “รู!(ฌาน 1. (ปฐมฌาน) แสว้อํง 

ดบวิจารณ็๋ “ค"บวิจา7ตเในปีตใจไคอีก” แปลว่าได้ “รูปฌาน 

2. (ทุตยฌาน) ไดแลว จงรกษาอารมณ์ธรรมอย่างนไๅให้ด 

เหมอนด"งเราได้รูหนทาง รูแผนทการเดินทางไกล ๆ จะไม่ทลง 

ทางง์าย ๆ นกํ เอาละจงพ"กผ่อนกายใจให้สงบสุข ในอาณาจกร 

แหงความวาง สุญตาวหารธรรม ไปก่อน ว"นพร์งน ล่นจะมา 

สอบอารมณ์ วิบสสนาบญญาธ77มบาตจ"กษุ แลวจะเทศนา 

ธรรมท คุณโยมเตเา โควเมนฮยง ตองการจะละล่งขา■รขจิต 

ตายได้ตามทตองการอกดๅยแล... ลาขุ I 

ภิกษุชอเจึง ผู้เรยบเรืยงเก็บเรองไว้ 

สมยแผ่นดินราชวงศ์ลง 
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บทท 11 

คุณยายเฒ่าอายุ 100 บึ่พบกรรมวธีตาย 

ดิบจิตได้ตายสบายตามตองการ 4 อย่าง. 

เรียบเรืยง โดย ธ. ธรทาส. 

พร2!ภกษุบอเจง ได้บนทกพระธรรมเทศนาไว้ว่า ดง 

ได้สดบVโงมาเก็บเรีองไว้อย่างนื สมยหนง พระอาจารย์ ภกษุ 

ดอกบ"วพไเนา ได้เทศนาธรรมทอมตะ ซ็งนกปราชญ็่แท้ผาย 

พทธ-เตา-จงจอ. และได้รู้แจงในธรรม หรีอได้หลุดพนแลว 

เคารพสรรเสริญหลกสูตรธรรมสากลนกนมาก สาธุคุณท่านได้ 

‘นำมาเทศนาสอนโปรด คุณยายเฒ่า โดิวเม’งเอียง ในวนครบ 

รอบอายุ 100 บ. ให้ได้‘พงและเรียนรู้แบบอย่างกรรมวิธ เตรียม 

ต'วตาย ตายได้ตามตองการของ‘แกปราชญ์แห้ในวิชาการนน 

เขา‘ผูดได้ สอนได้ ทำให้ดูต็วอย่างได้ พระมหาโพจิสตว 

อย่างนเบนพนๆ บจงจะมมาเกิดในโลกนแล...สาธุ! 

วนน ท่านพระอาจารย์ได้เบดประตูเมองสวรรค็๋ ให้ 

วิญญาณ คุณยายเฒ่า ได้ออกจากร่างกายไปอย่างสงบ ตาย 

ได้ตามตใ)งการ ‘หล'กธรรมอย่างนํ ถาคนทํย่งไม่ตาย ย'งม่ชวิต 

อย่ได้ศิกษาสตรวิชาอย่างนไว้บใงก่อน ผ้นนจะม่โชคดื คือ ได้ 
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มืชวิตกลบเบนสดชน ใช้กบคนเบนมืชวิตให้สดชนทุก ๆ วํย 

ของชวิตได้ เบ็่นเพราะว์า ได้พบธรรม ได้ร้ธรรม ได้บรรลุ 

ถงบาง ก็มืจิตหมดความกลวตาย ไม่หวนไหวเรองการตายต่าง ๆ 

เท่าไรน"ก คอวระมนุษย์ ฉะนนทุกๆ ท่านทเห็นภยในการ 

^‘เกด-แก่-เจ็บ-ตาย” ในวฏสงสารอ"นยาวนานแลว สมควร 

ม่กรรมสิทธิเรืยนรูไว้บ*าง จะได้ม่เพอนทางใจ เบนกำไรชวิต 

โชคดตรงนก่อนแล...สาธุ! 

ภ๊กษุดอกบวพนนา ได้บอกกล่าวสอนธรรมทานแก่ คุณ 

โยมเฒ่า โค*วเมาเฮียง ไว้ว่า พระบรมครูสายฉ"นแทบทุกยุค 

ทุกสมย ยาการเทศนาสอนธรรมทานน ถอเบนหนาทอุดมคติ 

ทางใจของ โพธสํต1 จะต*องแสวงหาศิษย์ผู้รู้แจงอนุสยจิตใจ 

ตนเองก่อน แล*วย"งพอมสติบญญาธรรมชาติจิกษของ ^‘โลกย- 

ธร'รม แล?} โลกดรธรรม ^ ได้บาง ต*องแสวงหาคนอย่างน 

เอาไวไดลายทอดสอนธรรมให้เข^เบาหมายพระพูทธศาสนา คอ 

“อน้จชิา-ทุกขนำ-อน"ตตา-สุญตา” อยางนคอพทชิแห้ 

เบนหนว้ทํของครูบา หรึออย่างน*อยได้ทำหน้าทช่วยประกาศ 

ธรรมทาน ทิมV^หน*งสิอ สุญตาโพธิส"ตวธรรมทาน ให้แพร่ 

หลายก็เบนบุญคุศลอ"นสูงสุด ได้สน"บสนุนการเผยแพร่ธรรมา- 

ณาจ"กรใจแนวน ไม่ด"บสุญไปจากโลกนเร็วนก พุทธภมิย*งม 

คุ้มครองสรรพส"ตว์อยู่ในโลกนแล...สาธ! 
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พร๙อริยครุบาเจา สายฉนพอถงวํนท่านปลงสงขารชวิต 

ท่านก็เตริยมตวตายอย'างมืสติบญญาธรรมชาติจกษุ แลว้ตายได้ 

ตามท่ต^องการ ก่อนตายท่านมกจะเทศนาธรรม เบ็นกรรมวิธ 

ตายต่าง ๆ เบนเคล็ดลบ หรีอว่ารหสลบของสวรรคทตองสงเสย 

การล่ายทอดสืบ ๆ ลงมาหลายพนบ ให้แก่ศิษย์ในนิกายเด้ยวกน 

รบรู้ตวอย่างสืบทอดไว้ แลว้จงระวง ๆ อย่าให้ธรรมทรอกรรมวิธ 

สอนอย่างนขาดตอนลงไปได้ สือกรรมวิธตาย 4 อย่างของมนุษย์ 

เบนบรมวิชาการท่นกปราชญ์แห้ หริอผู้บรรลุธรรมชาติจกษุทำได้ 

และผู้หลุดพนได้แลว้เคารพบูชาสรรเสริญคุณธรรมนิมาก เบน 

แบบอย่างของ พระพุทธเจ*า อริยปราชญ์แห้ ทุกๆ พระองค์ 

ยอมรบหลกวิชาการ หริอสตรศาสตร็่ธรรมนิ จงเริยกว่าเบน 

บรมธรรม” เบนสูตรสากลอกดว้ย ไม่ใช่ผูกขาดไว้แต่ 

ผู้เดยว หริอมอยู่ในศาสนาเดยว ใดเทนธรรม-แนนเห็น 

ตถาคต” แลวสรรพสัตว็่มสิทธิเท่ากนท่จะได้บรรลุถงสจจธรรม 

นิ ยกเวนจะท้หริอเร็ว จะทำได้มากหริอทำได้นอยเท่านใ4 

เบนอืกเร็องหนิงต่างหากI เบนพุทธพจน์แล...สาธุ! 

พระคมภีรํ่โพธสํตว่อวตารศีลสูตร ต่าง ๆ พระสมมา- 

สมพุทธเจ’า ศากยมนี ตรสสอนผู้ม่งพุทธภูม พระโพธิสฅว์ 

ทงหลายไว้ว่า ‘‘ลรรพสํตามีธาต-มีเชอแห่งความเบนพทธะ 
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เท่ากน” มืกรรมสิทธิเท่าก่น ยกเวนการสร’างสมบุญกุศสบารม 

ทจะรูธรรมะ สต๋บญญาธรรมชาติจ*กบุ ท่จะรู้ชาหรือรู้เร็วต่างก*น 

เท่านน ปราชญ์แท้ใจกว’างในธรรมแล...สาธุ! 

รู้ธรรม2{นาทีร?!ทึกใปึฏืสติไม่กล้วตาย 

ใชิกล*ามีวิบาสติ{[ญญาเบนเทึอนทางใจ 

แลวปุถุชนคนโลกย์ท่จะแสวงหาว่าส์งใดเบีนบุญ สงใด 

เบนกุศลกนแล่ว จงสนใจพ้งศิกษาธรรมไว้บาง ไม่ขาดทุน ม่ 

แตจะโชคด คอกำไรชวิตในวนหนงจะม่กุณประโยชน์อย่าง 

มหาศาล ตรงทพอรูแจ’งหลกธรรม ม่สูตรวิชาการอย่างน์ ติดต่ว 

ไปยงช่วยผูอน ๆ ให้ม่ใจกล’าไม่กลวตาย ได้รู้แจ’งทางจิตใจ 

บาง ผลบุญฺกุศลทนตาเห็น โบราณครูบาท่านกล่าวไว้ว่าต’อง 

พวกม่ตาทิพย์ ตาบญญาธรรมชาติจ“ก่บุ จิงมองเห็นคุณเบน 

ประโยชนแกตนเอง และสรรพสตว็๋ท่อมตะไม่ม่ว่นจบสน 

ดงเช่นทุกๆ คนมืเกิดมาแล’ว และก็ต’องม่ตาย คงจะ 

ไมมใครคานวาไมจริงแน่นอน ด*งเช่นลงว่นหมดอายู หรือ 

วนต่วนจิ เรืยกว่าไม่ม่เวลาท่จะไปถามใคร ๆ ได้แล’ว์ วนนน 

จะมคาสูงแกช่วิต เช่นว*นเวลานาท่ระท่กใจเกิดขน ม่เหตุการณ์ 

อนวิกฤต เช่นม่ภยอนตรายทิคาดไม่ถงอ*นไม่เท่ยงเกิดขนแก่ 

ชวต แตภายในใจยงคิดได้ .. . ปากยงพอพดเรืยกร็องได้บ’ๅง ... 
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แต่พูดไม่ค่อยจะออก.. .พูดไม่ค่อยจะหมด...แต่ใจยงรู้หมด.. .เบ็น 

ภาวะทจำยอมของส”งขารชวิต เช่นความตายจะมาถง... ล่า 

บุคคลนนได้รูแจ^งทางธรรมะแนวนไว้บาง จะมืสติบญญาทมนคง 

จิตไม่หวนไหวง่าย ๆ นัก ม่จิตยงคิดสู้ จิตม่กำลงใจ ม่เพอน 

ทางใจอบล่นจิตใจได้อย่างหนงแล...สาธุ! 

คมภรวิญญาณคาสตร เบนของกลุ่มเทวนิยม จินเก็บ 

เรองไว้ว่าเบ็นของนักปราชญ์ค่อนพุทธกาลม่หลายศาสนา เคารพ 

บูชาพระสูตรต่าง ๆ นิ กล่าวไว้ว่านัานักศิกษาธรรม สนใจรู้สูตร 

ศาสตร์การตาย 4. อย่างทกล่าวมานิ และย'งม่ฏิบ”ติได้นัาง 

เหมอนด”งผูมหยกดกอนใหญ่ สเขยวสดใสอย่างสวยงามตา หรือ 

มทองคำ มเพชรนํ้าเอก ทชาวโลกเขานิยมอ”นหาค่าบมิได้ เบน 

สมบ”ติติดต”วไว้พุกชาติมมากมายแลวแล...สาธุ! 

คมภีร์มรณสติบญญาจตสูตร 

เบนพระสูตรโบราณทรวมเอาธรรมอ”นเค่าแค่มากทตกสืบ 

ทอดก”นลงมาตงสมย่ราชวงศ็๋สน พระอรรถกถาจารย์ พระอริย 

ครูบาเนัา ผายจืนเห็นคุณค่าสูงมาก จิงช่วยก”นเก็บเรืองสอนล่าย 

ทอดก”นไว้ ความเค่าแค่มากของค'มภร์ จนแทบจะนันหาช่อผู้ 

แต่งไม่พบ มบางภาษาเรืยกว่า “ค”มภีรึ้มรณญาณ” ก็ม เบีน 
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ทรวมเก็บเรืองก่อนพุทธกาล และหลงพุทธกาลเบนเวลานาน ๆ 

หลายพนบ มรหสลบชองสวรรค์ ทแต่ละครูบาพอรู้ในสูตร 

ศาสตร์ธรรมบ*างแลว ก็มกจะชอบปกบดไว้เบนความลบ หวง 

กนไว้สอนแต่ศิษย์ในสายเดืยวกนเบนส่วนมาก ด“งเช่นเคล็ดลบ 

ในการเตรืยมตวตาย มกรรมวิธืทิจะตายได้ตามตองการทจะดบจิต 

ขาดใจตาย จะยนตาย จะนงตาย หรือนอนตาย ถ*าทำได้เบน 

จิตวิทยาเรืยกความสนใจของศรทธาชนให้มาเคารพนบถอ ใน 

ศาสนาของตนได้เบีนอย่างดือืกด้วย ส่วนมากมกจะก่อเบนองค์ 

เจดย์ เบนรูปวิหาร เบดประตูเดินเข*าออกได้ก่อน ทุก ๆ วนจะ 

เขาไปนงผกเจริญรูปฌานต่างๆ เข^ๆ ออกๆ ให้ศิษย์เห็นสอน 

เขาไปในตว ทำจนชิน และควบคุมลดพวกอาหารหยาบๆ ถอ 

ม”งสวิรํต (เจ) ลดน*อยลง ใช้เวลา 7 บร่างกายจะเปลยนแปลง 

จะปรบตวรบได้ ผกจนได้ฌาน ลงรูปฌาน 4. ร่างกายจะแข็ง 

ต่วทรงพล’ง คุมจิตได้มาก จนลงว”นสุดทพสงบดประตูเจดิย์ 

ตายในรูปฌานต่าง ๆ (ตายอย่างนมมากมาย) เพราะว่าไม่มถํ้า 

หรือภูเขา ทปลอดภ”ย จากส”ตว็๋ร*าย จิงด้องสร*างเบนเจดย์^ 

^ พระนิกายเซ็น (ฌาน) ในญใ]น ตายแบบเขพุปฌาน 4 ในเจคย 

มมากมาย ได้เบดเจดย์ให้ นำออกโทร‘กํศนํ่ดูไปทวโชิก 

โดย ธ. ธรทาส. 
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กรรมวิธตาย 4 อย่างวิชามรดกโลก 

สูตรนใชกบคนเบนมีชีวิตอยู่ก็ไค้-โชคดี 

น*กปราชญํ่แท้บงผลงานให้โลกมีสปึนํ่ 

ตามพระคํมภืร์ มรณสติบญญาจิตสูตร จินเก็บเรองจาก 

อินเดย เบ็นภาษาจินโบราณ และภาษาธิเบต ยงมีในภาษา 

อนๆอก สรุปความเก็บเร้องสูตรศาสตร์นเหมีอนล่นว่า กรรม 

วิธตายได้ตามตองการของนักบุญ นักพรต ฤาษ โยค 

มหาโพธิสัตว์ องค์เซ็ยนแท้ในลทธิเต๋าชนสูง เบ็นหสักธรรม 

อย่างเดยวกนเวลาใช้ดบจิตขาดใจจากโลกนไป มีคำโบราณ 

กล่าวไว้ว่า ตายได้ตามตองการของนักปราชญ็๋แท้ในวิชาการนั้น 

4 อย่าง เบนสูตรสากล เบนบจจตตงรู้ได้เฉพาะตน ทตนเองได้ 

บรรลุถงเท่านน ล่าวไ^ตงนืว'า 4 อย่างนแพรหลายตามศาสนา 

ใหญ่ๆโบราณมาก.ในเมีอใช้ดบทุกข์กายใจได้ ก็ใช้ตายได้เช่นกน 

(0 ตายในการกำหนดจต เพ่งพิจารณาดู ธาตุ 4. 

(ดิน-นำ-ไฟ-ลม) และย'งมีวิญญาณธาตุ และ อากาศธาตุ (รวม 

6 ธาตุ) ปุถุชนได้เร์ยนรูไว้บาง จะกลายเบ็นคนมีสติบญญา 

โชคด คอจิตไม่หว่นไหวเรองกล่วตาย หรอกล่วผต่างๆ (เบน 

วิระมนุษย์ทไม่มีคนรูจ่ก) 

(2) ตายในการกำหนดจิต ใช้เพ'งติดพิจารณาดูท้ 

ขนธ็๋ 5. (รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ) ปุถุชนสมควร 
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ได้เรืยนรูไว้ล่อนนิาง จะกสายเบนคนมืสติบญญาโชคด คือ 

จิตมนคงไม่หวนไหวต่อ โลกฮรรม 8 ปรการ เท่าไรนัก 

(ร) ตายในการกำหนดอตใน สติบฏฐาน 4. (กาย- 

เวทนา-จิต-ธรรม) ปุถุชนคนโลกย์ถาเรึยนรู้ไว้ล่อนบาง ก็โชคด 

เท่ากบม่เพือนทางใจ จิตสดชนยนนาน เพราะความติดท่เคย 

วิตก-เคยวิปีารณํ่” กงวลใจเร้องต่างๆ มนขาดตอนลงไปมาก 

(4) ตายในการกำหนดจต ผกทำสมถะ-จนได้สมาธิ- 

แนัวกำหนดจิตติดตามตรงไปทํลมหายใจเนัาและลมหายใจออก 

เจริญอานาปานัสสติภาวนา. (ผ่าน 3 อย่าง) จนได้รูปฌานต่าง ๆ 

อรูปฌานต่าง ๆ อย่างนเบนสติบญญาของนักปราชญ์ อริย 

บุคคลหรือผู้ท่ตงใจจริง ๆ ทเสียวนะ ! ปุถุชนคนโลกย็๋นัาพง 

หรือเรืยนรู้หล'กธรรมไว้บาง ให้ประทบจิตติดวิญญาณไว้ล่อน 

เผอเอาบุญไว้ชาติหน่า ๆ ได้มือนุสยจิตในทางนจะได้เรืยนรู ทำ 

ได้ง่ายขนบาง ก็เอาด คือว่ามืบุญโชคสีแลว 

ภกษุดอกนัวพนนา ไดกล่าวธรรมสอนไว้อกว่า คุถเ 

โยมเฒ่า นบว่ามืบุญทางสังขารมาก อายุมากเท่าน ไม่หลง 

ลมทุกเร้องได้อย่างนหาได้ยากมาก. อริยครูสายตรงจากอินเสีย 

เข๎าเมองจน หลายทางและหลายยุคสนัย ได้สอนศิษย์สืบถ่าย 

ทอดธรรมไว้ดวย จ๊ต-ถา-จิต’’ ตรงกนเรืองหนงมาก คือ 
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กรรมวิธืตายได้ตามตองการทจะตายมื 4 อย่าง เบนวิชาสากล 

มรดกโลก ไมผูกขาดไว้ในศาสนาเดยว “ขู้ใดเห็นธรรม ย้นน 

เหนตถาคต’^ เบนบจจ'ตตงคอผูใดบรรลุถงธรรมะ!ฒั้จะรู้เอง 

เบนพุทธพจน์แล... สาธุ! 

หลกธรรม พระสูตร 4 อย่างทกล่าวมาน์น เบนพุทธพจน์ 

มในพระไตรบฎก มหายานและหินยาน กล่าวไว้ชดเจนมาก 

ทง 4 อยาง. จนเกบเรองไวหลายภาษา รวมใ^ของลทธิอริยคร 

เต๋าชนสูงบางอย่างก็ใช้อย่างเดืยวกน เช่นรูปฌาน 4. 

แต่นกศกษาธรรมส่วนมากมองขามไป รู้แต่ว่าหลกธรรม 

4 อย่างนน เขามไว้ใช้สำหรบมนุษย์เจริญธรรมดบทุกข์กายใจ 

ยงมซ็วิตอยูเท์านน ไม่ได้คิดไปว่า เอามาใช้กบคนใกล้ตาย 

คนจวนจะตายได้สงบทางไปเบ็่นอย่างดเลิศ ถาไม่สนใจศกษา 

ไว้บางถงวนตองจากกนจริงมกจ ะลมเหลว บางคนม่แต่ความ 

กลวตลอดชาติ ถารูธรรม 4 อย่างจะหายกลวมืสสิบญญาได้มาก. 

พระคมภร็๋ มรณสติบญญาปีตสตร รวมพระสูตรเก็บหว 

ขอธรรมเก็บเรองไว้เบนภาษาจน สรุปความได้ว่า พระสัมมา- 

ฒ้พุทธเจา ศากยมุน์ ได้ประทบทภูเขาสิชณกูฏ อินเดย ได้ตรส 

สอนหลกธรรมดวย “จิต-ถง-จิต” ให้แก่คณะ พระโพธิส“ตว็๋ 

พระอรหนต์ ซ็งม่พระมหากสสปะเถระ (ม่อยอเก็ยเฮยบได้จุนเจย) 

เบ็นประธานในท่ามกลางธรรมสภาน์ พระพทธองค์ได้ตรสว่า 
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พระนิพพานและจิตทเยยมล่กซงสูงสุด ภาวะทแท้จริง และถก 

ตองย่อมไม่มลกษณะ (เบนพุทธพจน์) แล... สาธุ! 

หลกฐานอกสายหนงจากภาษา?เบต เก็บเรืองไว้ว์า 

พระสไเมาสํมพุทธเจา ตรสสอนไว้ว่า พระนิพพานทแท้จริง 

และถูกตอง สภาวะทแท้จริงย่อมไม่ม่ล”กษณะ. !?จจลกษณะคอ 

ไม่ม่ลกษณะ หรือไม่ใช่ลกษณะ นนคอนิพพานทแท้จริง และ 

ยงไม่เกยวของด้วยภาษาทเขยนได้ด้วยตวหนํงสือ. และภาษาท 

มนุษย์ใช้พูดกนเลย. คอภาษาทเขืยนได้เบนตวหนํงสอ และ 

ภาษาทมนุษย์เขาพูดจากนาณั้ จะเอามาพูดคำว่า “นิพพาน” 

ยงไม่ถูกหมด เพราะว่าเบ็่นภาษาเพยงใช้ทางโลก็ย์ ม่ประโยชน์ 

ตรงทได้เก็บเรองคำสอน ขอมลหล่กฐานต่าง ๆ ไว้ก่อน แลว 

ก็ใช้อุปมาอุปไมยให้เข้าเบาหมายแห่งความรู้แจงใน ‘‘โพิกีย 

ซ!รม ” ก่อน. สูงสุดยอดเบนโลกุตรธรรม ตองเบนบจข้ตตง 

คอรูได้ดวยเฉพาะตนเอง ทได้บรรลถง โลกต!ธรรม” จง 

จะรูแจงในธรรมชาติจกษุนนเองแล...สาธุ! 

หลกฐานสายตรงของนิกายเซ็น (ฌาน) จากอินเดย เขด้ 

เมองจนเก็บเรืองไว้ว่า สมยพุทธกาล พระสมมาสมพุทธเจา 

ศากยมุนิ ประทบทภูเขา คิชฌกฏ ได้มทาวมหาพรหม มา 

ถวายดอกบว เบนพทธบชา. 
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พระสมมาสมพุทธเจ^ ตรสว่า บดนตถาคตได้ม ธร'รม 

ปีกษุครรภแท”^ พระนิพพานและจิตทเยยมลกซ็งสงสุด ภาวะ 

ทแท้จริง และถูกตองย่อมไม่มล'กษณะ ได้ถ่ายทอดดวย ^^ปีต- 

ถง-ปีต” มอบให้แก่ พระมหากสสปะเถระ ไปแลว. และ 

พระพุทธองค์ยงได้ มอบบาตร แหิะปีวร ให้ไว้เบนปูชนืยวตถุ 

ของ พระพุทธศาสนา สบไปอกดวยแล... สาธุ! 

เร้องตรงนิเอง เบนบ่อเกิดของนิกายเซ็น (ฌาน) สาย 

ตรงในอินเดย จิงได้นบท่านสาธุคุณ พระมหาก่สสปะเถระ เบน 

พระสงฆราชองค์ท 1. (เบนประธานสงฆ์องค์ท 1.) ในท 

ประชุมสงคายนาพระธรรมวินํย (ครงท 1) ของ พระพุทธศาสนา 

มาตงแต่อินเดยโน้นสบสายตรงแต่ละสมยลงกนมาอย่างนิ. 

ต่อไป พระมหากสสปะเถระ ได้ทำการถ่ายทอดธรรมดวย 

ปีต-ถง-ปีต^* และมอบบาตร จิวร ให้แก่ พระอานนค์เถระ 

(ออลงจุนเจย) เบ็น พระสงฆราช สืบอายุพระพุทธศาสนาองค์ 

ท 2 (หรอ พระสงฆปริณายกอนดบท 2 ในอินเดย) แลวตาม 

1. คำว่า ธรรมชิกษครรภ์ นนเบ็่นทางสติบญญาธรรมชาติจกษุ ใน 

ทนคํอครรภ์ทจะคลอดออกมาเบน พระอริยเจา พ5ะอรหํนต์ พระโพธิสตว์ 

พระอริยโพธิสัตา พระมหาโพธสํตว์ พระบจเชกพุทธเจา พระสํมมาสมพุทธเจา 

ได้อย่างน เบ็นครรภ์พิเศษทสูงสุดกว่าพวกครรภ์มนุษย์และสรรพสตว์. 

จาก ส. โพธิน*นทะ 2609 
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ทประวตศาสตรเกบเรองไว้ว่า ได้ทำการล่ายทอดแต่งตงแบบ 

อย่างนลงมาเร้อยจนกง พร๙สํงฆราขโหธ๊ธรรมมหาค!บา 

(ตกม*อไต้ซือ) ตามอนดบสายตรงลงมาเบนองย์ท 28 (ใน 

อินเด้ย) 

พร81สํงมราบโพธธรรมมหาครูบา (ต1)มอไต้ชือ) 

พบ พร?แจนหลียาบู๊ตี่ พ.ศ. 1067 (ในจีน) 

หลง่จากนไป ประมาณ พ.ศ. 1067 พระส"งฆราชโพธิ- 

ธรรมมหาครูบา (ตโ)มอได้ซ็อ) เห็นกองท‘พอิสลามเร้มมือิทธิพล 

มากในอินเด้ย แลวพระอาจารย์องค์ก่อน ค์อ พระสำฆราบ 

ปรบญาตาร?! (องค์ท 2?) ได้สVIว้อิกว่า ทสุดแล่ว ให้เอา 

บาตร จวร เม่นปูชนย์ว่ตถุต่างๆ และหลกธรรมต่างๆ ลงเร้อใบ 

ทเมองทา อนเดย แลวออมแหลมมลายู ขามทะเลไปล่ายธรรม 

ไวในแผ่นดินจน. (ตรงกบ สมย พระเจ*าเหล่ยงบ๊ต. นิกายเซ็น 
(ฌาน) เขาเมองจน) 

แลวต่อ ๆ มายงได้ล่ายทอดให้แก่พระภิกษุทํเบนชาๅจนแห้ 

อก 6 พระองค์ ^รวมสายตรงทํโลกเขานบลงมาจากอินเตยจน 
กงเมองจน รวมเบน 33 สมใ)พระสํงฆปริณายก! หลกธรรม 

1. รายชอ พระสํงฆปริณายก 33 พระองค์และรูปบาตราณั้มอย่ในหนํง์สอ 
“ศิษยโงไปเรยนเฃ็น (ฌาน)” เล่นท 1 ข0^ 5, ธิรทาส, 
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ของ พระพุทธศาสนา เช้าเมองจืนมมากทลายสมย แต๋ล่วน 

มากเบน โ'ลกยธรรม เบองสูงตรงกบจืน ทย”งขาดแต่ 

อริยครูบา ทคอยชแจงสอนทางให้รู้แจงอริยมรรคคือ ‘‘โลกตร 

ธรรม เท่านน (จน-เก่งโลกย์-อินเดย-เก่งโลกุตระ) 

ภกษุดอกบวมนนา ไดกล่าวอิกวา ฉินคิดว่าขอหล*ก 

ธรรมล่วนใหญ์นน คุณโยมเฒ่า คงจะได้ศิกษามามากแลว แต่ 

ไม่คิดเฉลยวใจว่า หรือมองขามไปไม่คิดว่าจะนำเอามาใช้ให้ 

เบนประโยชน์อนย์งใหญ่แก่ชวิตตนเองได้ในวนละลังขาว คืคู 

วนสุดท้ายของชวิตตนได้เบนอย์างด วนน์ฉนเพยงแก่สรุปชแนะ 

หวช้อธรรมให้เท่านน แลว คุณโยมเฒ่า อยากจะรู้รายละเอิยด 

ตองไปคนหาเอาท่หองสมุดว่ด แลัว่ทดลองทำตามนนดไปก่อน 

ภาคปฏิบ*ตธรรมนน เบนบจลัตต*งั คือรูได้ดวยเฉพาะสติบญญา 

ธรรมชาติจกษุของตนเอง ผูรู้แจงสจจธรรม ภายในอนุสยจิตใจ 

ตนเองเท่านน 

ศิษยสายนิกายเซ็น (ฌาน) ทุกๆ พระองค็๋ท่เบนอริยครบา 

สอนแบ่งบน สุญตาโพธิสตว็๋ธรรมทาน จะตองคือเบนหน^ท 

ประกาศธรรมาณาจ*กรใจน ก่อนตายไว้เสมอ ๆ ตองพยายาม 

ล่ายทอดสอนสรรพส*ตว็๋ให้รูแจงสูตรศาสตร์นิไว้ ก่อนท่จะตาย 

ไวเสมอ ๆ ว่า กรรมวิธตาย เตรืยมต'วด*บจิตขาดใจตายได้อย่าง 
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สงบสบายใจ ไม่หวนไหวในวนสุดทายของชวิตใช้หลกธรรม 

ตายไดตามตองการ 4 อย่าง และจงระว*ง ๆ คำสอนทช์วยมนุษย์ 

ละ??งขารอย่างนจะสูญพนธุ จะขาดตอนลงไปจากโลกน เพราะ 

ว่าหลกธรรมสูตรศาสตร์อย่างน ผู้ทได้เกิดเบนมนุษย์ทุก ๆ คน 

สมควรรูไว้ ม่กรรมสิทธบ’าง ยงไม่หลุดพนวฏสงสาร แต์ก็ยง 

มวิชาทเบนมรดกโลก สืบกนลงมาหลายพนบแลว เบนเพอน 

ให้รูแจงทางใจ อบอนทางชวิตจิตใจม่กำไรชวิต ได้อย่างมาก 

ทเดยวแล... สาธุ! (บอกผู้อนเบนบุญ-แจกเบนทานกุศล) 

ตง์ปร๙ณธาน หรืออชิษฐานจตไว้ก่อน 

คุณยายเฒ่า โควเมงเฮียง วนนตงใจพ้งธรรม อย่าง 

ประทบจิต ให้ติดวิญญาณสืบไปกนทุกชาติภพเลย พร?เอาป็ารยํ่ 

ได้บอกอืกว่า จงตงประณิธานไว้ คอตงจิตอธิษฐานไว้ก่อน 

เสมอ ๆ ว่า ถว้ยงม่ชาติภพในวฏสงสาร ขอให้จงม่บุญกุศล 

และมืโอกาสสร’างมหา สุญตาโพธิ??ตร์ธรรมทานนได้แบ่งบนธรรม 

ทานให้แก่สรรพสัตว์ไว้บ่างแล...สาธุ! 

ถากุผโยมเฒ่า เกิดจิตอย่างนในโพธิสัตร์อวตารสูตรเร์ยก 

ว่า โพสจต^’ จิตแบ่งบ่นให้แก่สรรพส*ตว์ จะล่งผลลง 

พุทธภูม^^ ฉินอนุโมทนาสาธุ! แลวขอ!เอมนม*สการคุณธรรม 

แห่งโพธิจิตอย่างสูงไว้ ณ ทนก่อนอืกดวยแล... สาธุ! 
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กรรมวิธีเตเยมตํวตาย-แบบที่ 1. 

ตายในธาตุ 4. (ธาตุก‘มม“ฎฐาน) 

เร้องการตายในธาตุ 4. ได้นน เบนธาตุกรรมฐานโบราณ 

หลายศาสนาสอนใช้มาแล่ว คอการกำหนดจิตควบคุมไว้ได้อย่าง 

หนง พระสายตรงนิกายเซ็น (ฌาน) นิยมสอนศิษย์ใช้อย่างน 

มาก ในเมอใช้ดบทุกข์ได้-ก็ใช้ตายได้เช่นกน. เคล็ดลบจะ 

ตองสอนให้ศิษย์ร้เร้องธาตุ 4. ก่อน แลวยงมื วิญญาณธาต 

และ อากาศธาตุ. (รวมเบน 6 ธาตุ) มนมอยู่ในร่างกาย 

ตน และมือยู่ภายนอกร่างกายตนอย่างไร ? ตองให้พอรูแจ*ง 

กฎธรรมชาติจกษุอย่างนไว้ก่อน แลวใช้สติทมืบญญาทางธรรม 

ชาติจ็กษุ เพ’งคิด (วิบสนิก) พิจารณาดจนเหนแจง รูแจงใน 

จิตใจตนเองว่า พอทุกๆคนตายลง หรอสรราาช้วิตสํตว็๋ถาขาดใจ 

ลงไปแลว ก็คิอธาตุ 4. ในร่างกายตนนน ให้มองเห้นไปว่า 

ธาตุ 4. มนหวนกลบไปหาธาตุ 4. ภายนอกร่างกายตน มนหวน 

กลบไปหาธาตุ 4. กลบทเดิม ๆ หรีอกลบไปบานเดิม ๆ ของมน 

เองก็ว่าได้ ให้มืสติบญญาธรรมชาติจกษุ ติแตกสูตรนิจนพอรู 

แจงสภาวะธรรมชาติจว้ไษุอย่างนิไว้ก่อน ให้ได้บางก่อน ‘‘ธาตุ ^ 

กลบไปหาธาตุ 4 เดิม” (จดจำไว้ให้แม่นยำทเดยว) 

แลวสติบญญาธรรมชาติจ'กษุชนนํกปราชญํ่ อริยครูบาทาง 

จิต-วิญญาฌ ท่านยงมองทะลุสูงไปไกล ๆ กว่านนอกว่า ทสุด 
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กนแลว กจะหนืไม่พน ธาตุ 4. พอมนุษย์หรือสรรพ??ฅว์ ดม 

จิตขาดใจตายลง ร่างกายก็จะแตกพ'งกระจาย แลวก็ย่งไหลเรือย 

ไปด้วยความเบน “อน้จจVทุกขํ่ขํง-อนืตตา-กอน” ตรงน 

ยงเบนใลก็ยธรรมชนสูง 

แลวถา คฌโยมเฒ่า จิตหลุดพนไปจากความคิดปรุงแต่ง 

จิตม่สติบญญาธรรมชาติจิกษุทสามารถปลดเปลองตนเอง ให้ 

ออกมาจากกระแสแห่งความดงดูดของ โ'ลกียรมฝ็เ” พงปวงได้ 

คอด*บโถก็ยรมณ์ได้หมด คือวระมนุษย์ ตรงนเรืมจะพบประต 

เข้าช่องว่าง จะพบความว่างสุญตา อย่างนจิงเบน วิบสสนาญาณ 

ทแท้จริง และปลอดภยเรืองนิมิตหลอก เรืองจิตหลอนตวเอง 

เรืองกรรมฐานรวง่ายๆ เพราะว่าได้พบ ‘‘สุญตานิพพาน คือ 

โลกตรธรรม” ม่สอนอย่ใน พระพุทธศาสนาทแห้จริงเห่านรื4 

(จงจดจำหวใจ??จจธรรมนิไว้ให้แม่นยำทเดยว) 

ลรุปแก่นธรรม-ห‘วใจธาตุ 4. 

วิบสนึก แลวบสสนาญาณ 

ภกษุดอกบํวพนนา สรุปแก่นธรรมหวใจธาตุ 4. (ยํง์นิ 

วิญญาณธาตุ และ อากาศธาตุ. รวม 6 ธาตุ) ภาคเจริญธรรม 
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ทดลองการผกกายใจ ตรงนืผกการตายโบราณนิยมใช้เพืยงแค่ 

ธาตุ 4. ค่อน ถาคนเบนทยงมชวิตอยู ยงไม่ถงวนตาย พืงรู้ 

สูตรศาสตร์นไว้บ*าง จะชวยทำให้ม่อายุยืน ทรงพลงทางจิตใจ 

เพราะจิตรู้แจงธรรมชาติน จงสดชน จิตหมดความกลวการตาย 

จิตไม่หวนไหว จิงเร้ยกว่ามชวิตกลบเบน ตรงม่ใจกลา จิตร้ 

ทํไปจิตรูทํมาได้มาก ใช้หลกธรรม 4 อย่างนิ จนเกิดสติบญญา 

ธรรมชาติจ*กษุ วิบสนิกทถูกทาง มความนิกคิดทถูกทางสภาวะ 

ธรรม แลวยงมองทะลุไปว่า'กุก ๆ คน หรือสรรพสตว็๋ ถงเวลา 

หมดอายุกรรมวิบาก ก็จะตองตาย รู้ว่าส้ตว็๋นนมอาการอย่างไร... 

วิญญาณจะไปทางไหนค่อน...ถารูว่า ธาตุ 4 ในร่างกายใจเรา 

มนหวนกลบไปหาธาตุ 4 ภายนอกร่างกายเรา ไม่ใช่ตาย มกำไร 

ชวิตตรงไม่หวาดกลวความตายเท่าไรนก ปลงได้ไว้คอยตอนรบ 

ความตายได้ค่อน ยิมสูบญหาต่างๆ นใแลย “มสติบญญาแยก 

ธาตุ-จิตรู้ทไป-จิตรู้ทํมา” มกำไรชวิตมากแล...สาธุ! 

พร๙สูตรศาสตรํ่สอนให้เร็มทำอย่างน 

ก่อนนอนาเก ๆ คืนยกการตาย แลวชิ๙อายุยืนทรงทลํง 

( 1) ธาตลม-ลมในร่างกาย คือลมหายใจ'นั้นเอง เบน 

ธาตุเบา ๆ ลว้ดบจิตขาดใจตาย ลมจะออกไปสูธาตุลม คือ 
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ลมหายใจเรานนเบนธาตุเบา ๆ จะระเหย ค่อย ๆ ออกไปสู่ภายนอก 

ร์างกายตน ทสุดแลวก็ค่อหวนกลบัไปผสมผเสกบธรรมชาติด^เดิม 

ของมนประสานก*นในมหาจกรวาล เบนเช่นนนเอง ไม่เทยง แลว 

มองลกลงไปอืกชนว่า มนยงไหลเรอยไปดวยความเบีน อน้ป็ปึง 

--ทุกขขง-อนํตตา-ก่อน’*เบนโลกยธรรมทสูงมาก ไม่ใช่ตาย 

ให้มืความคิดนึก ม่วิบสนึกอย่างนึไว้ค่อน เบน ‘‘วิบลน็๋กที่ถก 

ทาง อย่างหนง 

(2) ธาตุไฟ่-ไฟในร่างกายเรา เบนธาตุเบาๆ ถาดบ 

จิตขาดใจตายไฟก็จะออกไปสูธาตุไฟ คอความรอน อบย่นต่าง ๆ 

มนจะระเหยออกไปภายนอกร่างกายตน ทสุดแลวก็คิอการหวน 

กลบไป ผสมผเสกบธรรมชาติดงเดิมของมน ประสานกนใน 

มหาจกรวาล เบนเช่นนนเอง ไม่เทยง แลวก็ยงไหลเร้อยไป 

ด้วยความเบน“อน้ปึจ*ง-ทุคขึ้ขํง-อน*ตตา-ก่อน”ไม่ใช่ตๅย 

เบนโลก็ยธรรมทสูงมาก ให้มความคิดนึก เห็นอย่างนึไว้ก่อน 

“เย้นวิบสนกท๊ถูกทาง” อย่างหนึง 

(ร) ธาตุนา-นํ้าในร่างกายเราเบนธาตุเบาๆ ลาดบจิต 

ขาดใจตายนาจะออกไปสู่ธาตุนํ้า คอนํ้าทดม ของเหลวใส เอิบ 

อาบซ็มซาบ นํ้านนจะระเหยออกไปภายนอกร่างกายตน นึสด 
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แลวก็หวนกล่บไปผสมผเสกบธรรมชาติดงเดิมของมน ประสาน 

กนในมหาจกรวาลเบนเช่นนั้นเอง ไม่เทยง แลวยงไหลเร้อยไป 

ดวยความเบน อน้ชิจง-ทุกขํ่ขํง-อนํตตา-ก่อ'แ’’ ไม่ใช่ตาย 

เบนโลกยธรรมทสูง ให้ม่ความคิดเห็นอย่างน็ไว้ก่อน เบน 

วิบส‘แกที่ถูกทาง” อย่างหนง 

(4) ธาตุดน-ดินในร่างกายเราเบนธาตุหนก แน่น จะ 

ออกไปสู่ธาตุสินนั้นจะระเหยไม่ได้ คอของแข็ง หน“ก เช่นกระดก 

พ้น เล็บ พวกทแข็งต่างๆ ทำให้เกาะกมกนทรงอยู่เบืนร่างกาย 

ธาตุสินมนมืความหนกแน่นแข็งกว่า 3 ธาตุแรก พอเราดบจิตขาด 

ใจตาย ธาตุสินจะออกไปสู่ภายนอกร่างกายตน ทสุดแลวร่างกาย 

จะบวมข็นอด แลวดินจะตองพงกระจายแตกเบีนผุยเบนผง หวน 

กลบไปผสมผเสกไเกบธรรมชาติดงเสิมของมน ประสานกนใน 

มหาจ“กรวาล เบนเช่นนนเอง ไม่เที่ยง แลวยงไหลเร้อยไปดวย 

ความเบน ‘‘อน้ปึจ“ง-ทุกขํ่จง-อนํตตา-ก่อน” ไม่ใช่ตาย 

เบนโลกยธรรมที่สูงให้มความคิดเห็นอย่างน่ไว้ก่อน เบนาบสน่ก 

ท๊ถูกทาง ถูกสํปีปีภาวะซรรม มากแล...สาธุ! (โบราณหลาย 

ศาสนาใช้สูตรนกนมาก) 
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ธาตุกรรมฐาน 

สรุปความตามคํมภึรํ่อรรถกถามหาล่รํชญาล่ๅรมตาสตร 

ได้กล่าวไว้ว่า จงสิงเกตุการณ็๋ดูคนทตายทุก ๆ คนดตรงหมดลม 

หายใจก่อน เรึยกว่าตายทวัโลกถือกฎความตายแบบเดยวกน 

ฉ2เนนธาตุลม—มนเบา ๆ เคลอนไหวเรวจะระเหยออกๆๅก 

รางกายคนงายๆ จงออกไปกอน. (เขาจงพูดว่าหมดลมหายใจ) 

แลวธาตุไฟ่-ม*กจะรอน มอยูในร่างกายก็คอความอบล่น 

เช่นไฟธาตุพล'งงานสำหรบย่อยอาหารต๋ๅง ๆ มไเก็ยงเบา ๆ อก 

ระเหยออกไปไดงาย ๆ ก่อน. (เขาจงนิยมพดว่า-ไฟธาตุดบ) จง 
เอาจิตผกการติดตามธรรมชาติอย่ๅงนไว้ก่อน. 

แลํวธาตุนา-นนพวกของเหลวใส นํ้าเอิบอาบ ซมซาบ 

ซาน เชนเลอดหรอเหงือ เหงอทซ็มออกตามผิวหนงขมขน 

รางฺกายคนตาง ๆ กคอส่วนมากเบนนำทเราดมกินเขาไปในว่น 

หนง ๆ น่นเอง มนเบนธาตุเบา ๆ ก็จะระเหยไปได้ง่าย ๆ ก่อน 

เอาจิตเราติดตามพิจารณาดูธรรมชาติอย่างนไว้ก่อน 

ส่วนธาตุดน-น*นสุดท*ใย เบนธาตุทหนัก แข็งกว่า 3 

ธาตุแรก. ธาตุดนในร่างกาย เช่นพวกกระดูก พ้น เล็บ พๅก 

ของขนแขงต่าง ๆ ม'นทำให้เกาะกุมสงขารทรงอยู่รอดได้นาน ๆ 

จะพ'งกระจายแตกหกเบ นผุยเบ็นผง บุบสลายตำแยกออกไปล่ 
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ธาตุดิน ภายนอกร่างกายตน คือดินจะหวนกลบไปสูดินนนเอง. 

จงเอาจิตผกการพิจารณาติดตามดธรรมชาติ 4 อย่างนไว้ก่อน 

สรุปความท^ง 4 ธาตุ เบนความไม่เทยง ม่นเกิดดบเปลยน 

แปลงไหลเรือยไปดวยความเบน อน้ซิปีง-ทกขข1-อนตตา^^ 

ก่อน ตรงนตำราผกสอนสมถะกรรมฐาน ทใช้กนมาก บอกให้ 

ผกการเอาจิตติดตามพิจารณาดูธรรมชาติอย่างนไปก่อน จะเห็น 

ได้ว่า จิตยงจะตองคิดพิจารณาดูตามไป แยกธาตุ แสดงว่าจิต 

ยงตองมืความคิดปรุงแต่ง จิตยงตองเกิดดบแน่นอน นนคือ 

เรืยกว่าเบน พิกียรมณํ่” ตำราจ^ดไว้ว่าเบน โลกียป็รรม” 

นนเอง ทุก ๆ อริยครูบาทสอนสุญตาโพธิส“ตว็๋ธรรมทาน ได้ 

บอกศิษย์ให้สนใจจดจำ หวใจพระสูตรนไว้ให้แม่นยำทเดิยว 

บองกนความสบสนตอนปลายมอ. (แลวจะงมงายในอารมณ์) 

สรุปความตรงน่ไว้ว่า ถำจิตยงเกิดดบ จิตเกิดมืความคิด 

ปรงแต่ง นนเบน โ'ลกิยรมณ” พระสูตรจิงจดไว้ว่าเบน 

^‘โพิกียธรรม” ทลูกตอง คือ อน้ปีปี*ง-ทุกขขำ-อนตตา” 

ก่อน ย'งเบนโลกยธรรม. ถารูแจงอย่างน่ได้ก็น!!ว่าภูมิธรรมทสูง 

มาก รู้แจงทางโลกย์ เบนวบสนึกคดที่ฉูกทางแล... สาธุ! 

ถาคุณโยมเฒ่า โคำเมำเฮียง ทำจิตให้หลุดพนได้แลว 

คือจิตหยุดการเกิดและดบ จิตหยุดความคิดปรุงแต่งทงหมดสงได้ 
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ตรงนจะเพ้ช่องว่างของธรรมชาติ ทางตำราสอน วิบสสนาภมิ 

สอนไว้ว่า จะเขาช่องว่างสุญตา จะพบความว่างเบนสุญตาวิหาร 

ธรรม สุญตานิพพานก็เรยก นิพพานทสูงสุดของ พระพุท0 

ศาสนา คือโลกุตรสรรมแล...สาธ! มสอนไว้ในพระพุทธ 

ศาสนา เม่นวิบสสนาญาณทแท้จริง จดจำตรงนืไว้ให้แม่นยำ 

ทเดยว วิบสสนาญาณทแท้จริงคอสติบญญาของ โลกตรธรรม 

แล... สาธุ! 

วิญญาณธาตุ และ อากาศธาตุ 

คมภีร โพธสต!อวตารสตร ได้รวมคำสอนท พระ- 

สมมาส้มพุทธเจ*า ตรสสอนพระโพธิสตว็๋ต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ว่า 

มนุษยทุกคนถาดบจตขาดใจตายลงในขณะจิตทม่ อารมณ์ธรรม 

4 อย่าง (ธาตุ 4.) ส้งทกล่าวมาแลวนน เบนสุญตาได้ หรือ 

ใหอยูในอาณาจกรแห่งความว่างได้อย่างนิ อริยครบาหลายยุค 

รวบรวมความพุทธพจน์ไว้ว่า เบนการตายของมนุษย์ปุถุชนคน 

โลกยทหาไดยาก ดทสุด สูงทสุดของการตายในชาติหนิงๆ ลง 

แมผูตายนิน มกเลสตณหาอุปาทาน ช'นละเอืยดยงต่บไม่หมด 

กยงไม่หลุดพนวฏสงสารแห่นอน เพราะว่ายงมเหลออก คอ 

วญญาณธาตุ และ อากาศธาต ^^ แต่ก็ได้ประกนชวิตไว้ 
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แลวว่า ได้บดประตูนรก บดทางไปเกิดเพ้ทองของสํตว์เดรจฉาน 

ชาติต่างๆ บดทางไปเกิดเบน เปรต ยกษ็๋ มาร อสุรกาย แลว. 

จะได้มืบุญกุศล มืศิล 6 บริสุทธดวย เบน นกกรรม” ทนำ 

ทางให้ได้ไปเกิดในมนุษย์ภูมิทดก่อน ได้รูปสวย-รวยทรพย์- 

บญญาโลก่ย์ด-โรคภยน็อย-อายุยน. มืชนกกรรมจะนำทางให้ไป 

เกิดในเทวภูมิทด้สูงก่อนมากแล...สาธุ! 

(จบเทศนาธรรมการเตรืยมตวตายโบราณแบบท 1.) 

กรรมวิธีเตรียมตํวตาย-แบบที่ 2. 

(ตายในขนซึ้ 5 ว่าง) โบคดี 

กิกษดอกบ“วหนนา เทศนาธรรมโปรด กุณโยมเฒ่า 

โควเม'งเฮียง วนอายุ 100 บ. กรรมวิธีโบราณให้ผกการตาย 

ใน ขํนธํ่ 5 ว่าง ทกขํ่ที่งปวงปึะด“บหมด เบนธรรมะของ 

พระอรห“นต ทหลุดพนหมดชาติขาดภพนิพพาน มหลกฐานใน 

พระคมภืร็๋ “ปรชญาปารมิตาหฤทยสุตร (บวเยืยปอล่อมิกซิมเก็ง)” 

พระถ*งซำจ^ง ก่อนมรณภาพสอนศิษย์ไว้ 

ปุถุชนคนโลก็ย์ ถ*ารู้จ*กนำเอามาใช้ผกจิตไว้จะมกุณ 

ประโยชน์มาก ตรงทจิตว่างมาก ปล่อยวางทางใจได้ง่ายๆ จง 
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ผกให้เห็นว่า ขํนธํ่ 5 ว่าง ทุกขทํ้งปวงจฅ์บหมด” คือ 

กรรมวิธืการกำหนดจิต เพ'งจิตคิดพิจารณาสูท ขํนธํ่ 5. (รป- 

เวทนา-สญญา-สงขาร-วิญญาณ) ท*ง 5 อย่างนให้สูเบน 

ของไม่เทยง ทสุดเบ็นความว่างได้ หรือมนุษย์ทุกๆ ชืวิตพอ 

ดบจิตขาดใจตาย ก็จะหวนกลบไปผสมผเส ประสานกลมกลน 

กบความว่าง ดงเดิมของมนเองในมหาจกรวาล ให้มความ 

คิดเห็นอย่างนรูไว้ล่อน เบนวิบสนกคิดทถูกทาง จะพบทาง 

วิบสสนาญาณ” ทแท้จริงได้ง่ายขนมากแล... สาธุ! 

ขนธ 5 ว่าง ทุกขทงปวงจะดบหมด จะม่ชวิตอย่ก็สงบ 

กายใจมาก สดชนยนนาน ม่กำไรชวิต สงวนทจะตายก็ตายใน 

ธรรมาณาจกรใจอย่างน มกจะตายได้ตามตองการ ดบจิตอย่าง 

สงบว่างมากแล...สาธุ! 

พระสูตร หรือกรรมวิธอย่างนเขขมองจนมานานแลว แต่ 

มาแพร่หลายดงเอาตอนท พระถ*งขำจ*ง ได้นำพระสูตรน ท 

ครบชุด ขอ มหาปร*ขญาปารมตาสตร 600 ผก จากมหา 

วิทยาลย นาล*นทา อินเดย นำเขาเมองจืน คดนักปราชญ์ 1,000 

ท่านได้ตงกองแปลถวาย พระเจ^ลข้หมิน ฮ่องเต้ ราชวงศ์ถงจืน. 

แลวครูบาอาจารย์ต่างๆ แทบทุกนิกาย ถาเจริญธรรมนิ 

ย*งไม่ได้หมด ทำไม่ได้ด ก็ม*กจะยงปกบด ไม่กลขทศนา 
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สอนธรรมทานนไป รู้แต่ว่าสอนให้มนุษย็๋ใช้เบนบทสวดมนต็๋ 

“ ปรํชญาปารมิตาหฤท"ยสตร (บวเยียปอส่อมกชมเก็ง) ” 

ใช้เบนมนต์ศกดสิทธ ทำพิธืกรรม ในกลุ่มเทวนิยมกนมาก แต่ 

ยงมองขาม ห่รอเพ้ไม่ถงว่า เอามาใชในวนตาย เตรยมตวละ 

สํงขารก็ได้เบนอย่างดแล ... สาธุ I 

ขํนซํ่ 5 ว่าง-ทุกขํ่ทํ้งปวงปีะดํบหมด 

(รป-เวทนา-ส‘ญญา-ส1ขาร-ว่ญญาณ.) 

( 1 ) รป-จงใช้วิบสสนา ทํมสติบญญาธรรมชาติจกนุ 

เพ'งติดพิจารณาดูรปรางกายตาตนของเราน รูปลกษณะตาง ๆ 

จนเห็นแจงตามความเบนจริงว่าปรุงดวยธาตุ 4. ประชุมปรุงแตง 

กนได้ส่วนยงมืวิญญาณธาตุ และอากาศธาตุ. (รวม 6 ธาตุ) รูแจง 

ในสภาวะธรรมารมณ็๋ คออารมณ์ทเกิดขนทางใจวา เหนรูป- 

ในรป. ที่สุคเบน-อนิจจํง-ทุกขํ่ข*ง-อน"ตตา” ก่อน ย*งเบน 

โลกืยธรรมเห็นริบสนิกติดทํถูกทาง 

ถาจิตฬลดพห้าไปจากกระแสแท่งศวามดงดูด'^ล'าใสส^^^*^ 

จะเข^ช่องว่าง จิตดบความคดปรุงแตง ดบการเกดดบทงปว'า 

ลงหมด เบนความว่าง คือพบสุญตานิพพาน เห็นโลกุดรธรรแ 

แล...สาธุ! (เบนวิบสสนาญาณทํแห้จริง) 
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(2) เวทนา-จงใช้วิบสสนา ทมืสดิบญญาธรรมชาติจกษ 

เพ่งคิดพิจารณาดู-เวทนา แปลว่าความรู้สก เช่นทุกข็๋และสุข 

ต่าง ๆ จนเห็นแจงตามความเบ็นจริง รู้แจงในสภาวะธรรมารบณ็๋ 

ทเกิดขนทางใจว่า *‘เห็นเวทนา-ในเวทนา. ที่สุดเบน- 

ป็นํปีจง-ทุกุขขํง-อนัตตา” ()81เ ยงฟ้นใลลึยต,ม.’ เส์ม 

วิบสนกคิดทลูกทาง 

ถาจิตหลุดพนไปจากกระแสแห่งความดงดูดของโแกียรมณํ่ 

จะเขาช่องว่าง จิตดบความคิดปรุงแต่ง ดบการเกิดดบทงปวง 

ลงหมด เบ็นความว่าง คอพบสุญตานิพพาน เบนโลกุตรธรรม 

แล...สาธุ! (เบ็นวิบสสนาญาณที่แท้จริง) 

(ร) ลญญว-จงใช้วิบสสนา ท้มสดิบญญาธรรมชาติ 

จกษุ เพงคดพิจารณาดูส”ญญา แปลว่าความจำได้ ความหมายร 

ตางๆ จนเห็นแจงตามความเบนจริง รูแจงในสภาวะธรรมารมณ์ 

ทเกิดขีนทางใจว่า “เห็น'สืญญา-ในสํญญา. ที่สุดเบน- 

อนิปืจ1-ทุกขขํง-อน“ตตา” ก่อน ยงเบนโลกิยธรรม. เบน 

วิบสนิกคิดทลูกทาง 

ถาจตหลุดพนไปจากกระแสแห่งคๅๅมด้งดูดของโอกีย!มสเ 

จะเขาชองวาง จิตดบความคิดปรุงแต่ง จิตดบการท้เกิดดบ 

ทงปวงลงหมด เบนความว่าง คอพบสุญตานิพพาน เบนโลกุตร 

ธรรมแล... สาธุ! (เบนวบสสนาญาณที่แท้จริง) 
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(4) สิงขาร-จงใช้วิบสสนาทมืสติบญญาธรรมชาติจกษ 

เพ่งคิดพิจารณาดู สิงขาร คือร่างกาย ตํวตน รวมจิตใจทมา 

รวมปรงแต่งต่าง ๆ จนเห็นแจงตามความเบนจริง รูแจงใน 

สภาวะธรรมารมณ์ของ สงขารร่า เหน'สงขาร-ในสงขาร- 

ทสดเบน-อน้จจง“ทุกขขง-อนตตา^ ก่อน ยงเบนโลกยธรรม 

I เบืนวิบสนกคิดทถูกทาง 

ลพตหลุดพนไปจากกระแสแห่งความดงดูดของโสกบรมณ 

จะเขพองร่าง จิตดบความคิดปรุงแต่งอุปาทาน ทจิตเกิดดบ 

ทงปวงหมด เบ็นความร่าง คือพบสุญตานิพพาน จงเบ็นโลลุตร 

ธรรมแล... สาธุ! (เบ็ นวิบสสนาญาณทแท้จริง) 

(5) วญญาณ-จงใช้วิบสสนา ทมืสติบญญาธรรมชาติ 

จกษุ เพ่งคิดพิจารณาฐ วญญาณ แปลร่าความรูสิก คือความ 

รูสิกตวจิตใจ รูแจงทางใจตามความเบ็นจริง จนเหนแจงใน 

สภาวะธรรมารมณ์ของวิญญาณ หนวิญญาณ-ในวิญญาณ 

ที่สดเบนอน็จจ“ง-ทุกขํ่ข"ง-อนตา^^ก่อน ยงเบนโลกยธรรม. 

เบืนวิบสนิกคิดทถูกทางเห็นความไม์เท้ยงสาธุI 

ถพตหลุดพนไปจากกระแสแห่งความดงดูดของโลกีบรมณ์ 
จะเขพองร่าง จิตดบความคิดปรุงแตงอุปาทานต่าง ๆ ดบความ 

เกิดดบของจิตท็งปวงลงหมด. ขนธ 5 ว่างทุกขทงปวงจ^ดบ 

หมด. เบนความร่างคือพบสุญตานิพพาน อย่างนิจึงเบนวิบสสม'' 
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ญาณ คือวินสสนาญาณธรรมชาตปีกษุ ที่แท้ชิริงของ ผร 

ทุทธศาสนา คือโลกุตรธรรมแล...สาธุ! (เบนวิบสสนา 

ญาณธรรมชาตจกษุ ทดบทุกข์กายใจหลุดพนวฏสงสาร) 

^ สรุม่ความขํนธ็๋ทง 5 กรรมวิธการเตรืยมดวดายนน ศิษย์โง่ 

ทุเรยนเซน (ฌาน) ไม์คิดเฉล่ยวใจว่า จะเอาไปใช้กบคนเบน 

ทมชวด คนย่งัไมตายกได้ด จะทำให้มกำไรชวิตอายุสดชนยืน 

นานได เพราะวาจดหมดความทุกข์วิตกกงวลใจในเรืองความดๅย 

ก็จะหมดดบทุกข์ลงมาก ทำให้ชวิตกลบเบนได้ตามตองการ จิต 

ผูนนเห็นว่าจะตายช*า หรือจะตายเร็ว มนก็คิอตายตวเดยวกน 

กูพนมากแลวโวย I ไชโยเลย I รูแจ^งในธรรมชาติจ‘กษุวิบสสนา 

ญาณวา ถามนุษย็๋ทุกคน ยงไม่หมดกิเลสฅณหาอุปาทาน มน 

ก็ยงตองเกิดในวฏสงสารกนอืกนนเอง แต่ทางนได้ชแนะทาง 

อย่างนอยให้ไปเกิดที่ด มนุษย็๋กูมิ เทวภูมิ ล่อนแล ...สาธ! 

หลงจาก พระส‘งฆราขโพธธรรมมหาครูบา (ตกมอไต้ซือ) 

ไดนำคำสอนแบบอย่างเซ็น (ฌาน) สายตรงจากอินเดียทชแนว 

ทางโลกุตรธรรม เขาเมองจน พวกสำนกเซ็ยนพั้เสง เตาหยิน 

ทม่พนฐานสติบญญาโลกย์สูง ยอมรบหลกธรรม กรรมวิธตาย 

แบบอย่างน เพราะว่าทางผายเต๋ๅชนสูง ก็เจริญรูปฌาน 4. 

ได้อยูล่อนแลว จงทำให้พุทธกบเต๋าเบนมิตรไมตรืกนเลย สาธุ I 

(จบเทศนาธรรมการเตรืยมตวตายแบบโบราณที่ 2) 
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บทท 12 

กรรมวิธีเตรียมตํวตาย-แบบที่ 3. 

(ตายในสตบฏฐาน 4 ต^]฿ ) 

เรียบเรืยง โดย ธ. ธรทาส. 

ภกษุดอกน"วพไเนา ในวืนร่งขนได้เทศนาธรรมต่อไป 

พร21ภิกษนอเปีาได้บนทกไว้ คอกรรมวิธเตรียมตวตาย เพม 

ขนจากเมอวานนึอึก 2 อย่าง นบเบนแบบที 3. ตายในสติ 

บฏฐาน 4. คือกาย-เวทนา-จิต-ธรรม. ตายแบบนกปราชญ์ 

แท้ในวิชาการนั้น ทิงผลงานให้โลกพิสูจน์ได้ อมตะ. ปุถุชน 

สมควรเรียนรูไว้ว่าใช้ดบ*กุกข็๋-ใช้ตายก็ได้บอกลูกสอนหลานเบน 

บุญ-ทานสีบไป สาธุ! 

( 1) ตายใน-สติบฏฐาน 4. ตายแบบนกปราชญ์ท้ 

แท้จริงในวิชาการใ!น คือการกำหนดจตใชเพงคิดพิจารณาดู 

แนั้วใช้การเจริญอานาปาใ!สสติภาวนา 'นำทางใหจิตเกิด-สมถะ. 

ผลสมาธิจะตามมาได้ง่ายขน ถดไปยกจิตขนสูวิบสสนาบญญใ 

มื 4 ขนตอน (สมถะ-สมาธิ-อานาปานสสติภาวนา-วิบสสส'' 

บฌญา) ใช้วิบสสนาญาณเพงขิตคดนก วบสนอ พจารณา 

ศูใน สติบฏฐาน 4. (สี่เนี่ยมฉู่) คือ กาย-เวทนา-จิต“ 
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ชิร'รม. จนเห็นแจงในธรรมชาติจกษุ ตามความเบนจริง ร้แจง 

ๆ.,^.:..^.--..^.,^^.,^'^...... เนสภาวะธรรมารมณของ กาย - เวทนา - ปีต - ชิรรม 

4 อย่างน เห็นแจงจนทะธุวฏสงสารไปว่า ม่นล่อขนต^งอยู แลว 

ก็แตกดบสลายไป ไม่เทยง มนยงเกิดดบปรุงแต่งเปล่ยนแปลง 

ไป มนไหลเร้อยไปดวยความเบน อนิปีจํง-ทุกใ]ขง-อนตตา^^ 

3 อย่างล่อน เพราะว่าเบน ลกียรมณํ่’’ ตรงทจิตยงตองม่ 

ความคิดปรุงแต่ง จิตยงตองเกิด-ดบ. จิงเบน โลกียธรรม” 

ถารู้แจงได้จริงๆ อย่างนจนประทบจิต ติดวิญญาณไป ก็นบว่า 

เบนบุญกุศลมากแลว ถงแม้ย'งไม่หลุดพนจากกิเลสตณหาอุปาทาน 

หร้อดบทุกข็่ใจ ชนละเอยดไม่หมด ย”งเบนปุถุชนคนโลก็ย็๋ 

แต่มสติบญญาธรรมชาติจ”กษุอย่างนได้ ติดตามไปเกิดชาติหพ้ ๆ 

ไปทางสูงปลอดภ”ยในชาติภพมากสาธุ ! (พงจดจำห”วใจธรรมะนื 

ไว้ให้แม่นยำทเดยวว่าใช้ด”บทุกข์-ใช้ตายก็ได้) 

คุณโยมเฒ่า โควเม*งเฮียง ถาจิตหลุดพนไปจากกระแส 

แห่งความดงดูดของ โลกียรมณํ่ ได้หมด คือจิตว่าง จิตสามารถ 

ปลดเปลองตนเองให้ออกจากการม่ความคิดปรุงแต่ง จิตเกิดด”บ 

ว่างลงทงหมดได้อย่างน ตรงนเองจะเข์าช่องว่าง พบความว่าง 

เรียกวำสญตาน้มนาน เบนโลกุตรธรรม ทุกข์ท^ปวงจะด”บ 

หมดได้ตามตองการ ทิยงไม่ม่สอนไว้ในศาสนาอืน ๆ เบน 
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วิบสสนาญาณทแท้จริง เบนบจจไ)ตงคอ รูได้ดวยเฉพาะตนเอง 

ทได้บรรลุล่งธรรมนั้น (คือติกเต๋า) จงจะรูแจงทางอนุสัยจิตใจ 

ตนเอง ดวยธรรมชาติจกษุพบอาณาจกรของความว่างสุญตา ท 

พระพุทธเจาตริสว่า พกอยูในสุญตาวหารจวรมIIส * * * สุ * 

แก้โรคกลาข--กสํวตาย 

แลวปุถุชนคนโคกย์ล่วนมากมกจะเบนโรคกล่วคืกล่วตาย 

จิตหวนไหวง่าย ๆ ถพาสนใจศิกษาสูตรศาสตร์หรีอพงหรืออ่าน 

หนังสือสุญตาโพธิสัตว์ธรรมทานอย่างนไว้เสมอ ๆ นานไบ่ จะ 

เกิดเบนผลบญกุศลอย่างหนง คือได้มืหลกวิชาการเบนสติบญญา 

ธรรมชาติจ'กษทแท้จริง เบนเพือนทางใจ จะควบกุมจตใจตนเอง 

ได้สติมากขน แก้โรคต่างๆ เช่นชอบเบนคนขสงสัย จิตชอบ 

หวาดระแวงสืงทมองไม่เห็นตว กลวภยการตาย กสัวผสางต่าง ๆ 

จะเรืมเบาลง มืสติบญญาใจกลาเขพาแทนท้ บางคนอยากจะรู 

เห็นสิงท้เคยกล'ว เคยโง่หลงงมงายในอารมณนนเสยอกดวย 

พอจิตร้แจไในธรรมชาติสักษุท้แท้จริงแลว ม่เพอนอบอุนทางใจ 

คือม่หลกวิชาการแยกธาตุทางใจเขพาแทนท้เดิมจะกลายเหน®ส 

คนหนงไปเลย. บางคนเบนครูสอนลูกบอกหลานได้อกตร® ส'^ 

วนเวลาท้จะตายจริงๆ จตไมหวนไหว ยมสูเมอภยมาสง^ตหาก 
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แล...บางคนเกิดมมรณญาณ คอรูๅนตาย กำหนดวนตายของ 

ตนเองได วนละสงขารชวิต รได้คือวืระมนุษย์ทไม์มคนร้จก 

สาธุ! 

ถาตายในธรรมาณาจกรใจทกส่ๅวมๅน ทางไม่ของวิญญาณ 

สูงดมาก ไม่มนุษยภูมิทด ไม่เทวภูมิทสูงก่อน คือได้ม่ระกน 

ชวตไววา ไดม่ลอดภโ]จากม่ระตูนรก บดม่ระตูทางเดรจฉานชาติ 

และเม่รต ยํกษ็๋ มาร อสุรกาย ไว้บ’างแลวแล...สาธุ! 

สมยสามกก ทร2แจ็าฮํ้นเม'งตี่ 

หลกฐาน พระพุทธศาสนา เข’าเมืองจนโดยทางการ สมย 

สามก๊ก 1. จืนมืศาสนาขงจอสอนอยากอยู่. 2. ศาสนาเต๋าสอน 

ไม่อยากตาย. 3. พุทธสอนไม่อยากเกิด. ม่อยู่ก่อนแลว้ 

พระเจ’าฮนเม’งีต ราชวงส์สืน ได้ม่การแม่ล พระสตร 

ต่าง ๆ ของนิกายหินยาน และมหายานก็มิ ก็นิยมสอนให้ใช้ 

กรรมวิธืตายแบบ 4 อย่างนิบางเหมอนกน มาในยุคหลงๆ ครูบา 

ทยงเจริญธรรมแบบนิไม่ได้ด จงไม่กล’าเทศนาสอนธรรมนิไม่ 

เท่าไรนํก ^พอนานๆ บเขาก็คืมกรรมวิธือย่างนิไม่ ลมตรงทว่า 

ธรรมอย์างนิ ไม่ใช่ใช้แต่คนเบนเท่านน เพอดบทุกข์กายใจ 

เพืยงอย่างเดยว ลงแม้คนท่จะตายหร้อคนใกล้ตายก็ใช้ได้ด จง 

สนใจธรรมนิไว้เบน วบสนิก” ให้รูจกนิกคิดไว้ก่อน ต่อไม่ 

จะกลายเบนทางรู ริบสสนาญาณ” ทแทจริงได้ง่ายขนมาก 

อริยครูโบราณทางนิท่านสอนไว้อย่างนิ 
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สมํยราชวงศถง หรเ!เถํงชำจง 

พร2ะถํงชำจ*ง ราชวงศ็๋ถง ได้นำ มหาปร^ญาปารมิตา 

สตร 600 ผูก จากอินเดย นำมาแปลไว้เบีนภาษาจืน มภาค 

อรรถกถาจารย์เร้องวิบสสนาภูมิ ใช้สติบฏฐาน 4 (กาย-เวทนา- 

จิต-ธรรม) กล่าวไว้ตรงกนมาก ดงน 

( 1 ) กายานุบสสนาสติบฏชีาน จงใช้วิบสสนาทมืสติ 

บญญาธรรมชาติจ*กษุ ใช้มาเพ่งคิดวิบสนํก (วิบสนํก) ใช้มาเพ่งคิด 

พิจารณาดู-กาย คิอร่างกายเราน จนเห็นแจงกายตามธรรมชาติ 

ทเบนความจริง จนรูแจ้งในสภาวะธรรมารมณ์ทเกิดในใจตนว่า 

“เห็นกาย-ในกาย-เบนอน้จจง-ทุกชํ่ขํง-อนตตา”3อย่าง 

น็ก่อน เบน “โสกียธรรม” เพราะ?ตจ้งตองเพ่งคิดพิจารณา 

ด คือจิตยงตองมความคิดปรุงแต่ง จิตเกิดดบมิอุปาทานอยู จงเบน 

“โลกียรมณ์” คือโลกียธรรมน้นเอง 

ถา?ต คุณโยมเฒ่า โคืวเม*งเฮียง จิตได้หลุดพนไปจาก 

กระแสแห่งความดงดูดของ “โลกียรมณ” ได้แลว ตรงนจะ 

เขพองว่าง มองเห็นว่า-กาย คือร่างกายเรามนมิแตกดบแลวก 

หวนกลบไปประสานกบความว่าง เบนสญตาน้ทพาน 

โลกตรธรรม อย่างนจิงเบนวิบสสนาญาณทแท้จริง (วิบสสมา 

ภูมิ) (ปุถุชนเรียนรู้ไว้ก่อนบ*างจะโชคด) สาธุ! 
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( 2 ) เวทนานุบสสนาสติบฎฐาน - จงใช้วิบสสนาทมื 

สติบญญาธรรมชาติจกษุ ใช้เพ่งคิดวิบสนก (วบสนก) พิจารณา 

ดู เวทนาคิอความรูสิก ความรูสีกทุกข์และสุขต่างๆ ในกายใจ 

ตน จนเห็นแจงในธรรมชาติเวทนาตามธรรมชาติทเชื่นความจริง 

จนรูแจงในสภาวะธรรมารมณ์ทเกดใน?ตใจตนว่า ‘‘เห็นเวทนา 

-ในเวทนา-เบนอน้ปึจำ-ทุกข์ข'^-อน‘ตตา” 3 อย่างนก่อน 

(บนโสกยธร7ม เพราะจิตยงตองเพ่งคิดพิจารณาดู จิตยงตอง 

เกิดดบมอุปาทาน จิตยงตองมความคิดปรุงแต่งอยู่ จิงเบน 

‘^โลกียรมณ์” คือใสกีบธรรมนไแอา 

ล่า?ต คุณโยมเฒ่า โควเม'าเอึยา จิตได้หลุดพนไปจาก 

กระแสแห่งความดงดูดของ “โป็กีขรมฌื” ไดฟ้ ตรงนจะ 

เขาช่องว่าง มองเห็นว่า-กาย-ร่างกายใจเรา มเวทนา คิอความ 

รูสกทุกขและสุข มนหวนกลบไปประสานกบความว่าง ดบสลาย 

หายไปในความว่างมาก จะพบความว่าง เบากายใจ พมช่อา 

ว่าาเบนสุญตาน้พพาน คือโสกตรธรรม เบนวบสสนาญาณ 

ทแท้จริง (วิบสสนาภูมิ) สาธุ! (ปุถุชนพิงและเร่ยนรู้ไว้ก่อนตาย 

บ^งจะโชคด) 
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(3) ปีตตานบสสนาสติบฎฐาน-จงใช้วิบสสนาทมสติ 

บญญาธรรมชาติจ่กษุ ใช้เพ่งคิดวิบสนก (วิบสนก) พิจารณาดู 

จิตในจิตตน จนเห็นแจงในธรรมชาติของจิตตน มอนุสยตาม 

ทเบนจริง รู้แจ’งในสภาวะธรรมารมณ์ทเกิดขึนในอนุสยตนจน 

เห็นว่า ‘‘เห็นจิต-ในปีต. เห็นอนุส”ย-ในอนุส1], เบน 

อนิจจิง-ทุกขํ่ขา-อน”ตตา”3 อย่างนก่อน เบน “โลกียธร'รม” 

เพราะจิตย”งต’องเพ่งคิดพิจารณาดู จิตย”งตองเกิด-ดบ จิตเบน 

สิงขาร มือุปาทานอยู่ จิตยงตองมืฅวามคิดผูกพ่นปรุงแต่งใน 

โลกธรรมท^ปวงอยู่ จิงเบนอตตา เบนต”วตน ชนละเอยด 

จิตเบนส”งขาร ปึงเบน “ใสกียรมณ์” คือโลกียธรรม 

นไแอง (จดจำตรงนไว้ให้แม่นยำทเดยว-จะไม่สอบตก.) 

ถาจิต คุณโยมเฒ่า โควเม'งเฮียง จิตได้หลุดพนไปจาก 

กระแสแห่งความคิดผูกพ'นดงดูดของ “โอกียรมถ!” ได้แลว 

ตรงน จะเข’ใช่องว่าง จะมองเห็นว่าร่างกายเรารูสกเบาๆ ใจว่าง 

ม”นประสาน ก'บ ความว่าง ด”บความคิด ปรุง แต่งในโลก ธรรม 

ท”งหมดเอง จะพบความว่างสุญตานิพพาน คอโลกุตรธรรม 

เบนริบสสนาญาณทแท้จริง (วิบสสนาภูมิ) สาธุ! (ปุถุชนพง 

และเรียนรู้ไว้ก่อนบ’างให้ม่สติบญญา ประทบจิตไว้จะโชคด-) 
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( 4 ) ซรรมานุบ'สสนาสตบฎฐาน - จงใช้วิบสสนาทม 

สติบญญาธรรมชาติจกษุ ใช้เพ่งคิดวิบสนืก (วิบสนึก) พิจารณา 

ดู จนเห็นแจ*งํ๋ในธรรมะ คอธรรมชาติ หงภายนอกกายตน 

และภายในกายตนเอง รู้แจงในสภาวะธรรมารมณ์ทเกิดขนใน 

จิตใจว่า เหนธรรม--ในธรรม. เบนอนิจจง-ทถขํ่ฃํร- 

อนตตา. 3 อย่างก่อน เบนใสกีบธรรม เพราะจิตย่งตองเพ่ง 

คิดพิจารณาดู จิตยงตองเกิด-ดบ มืความคิดปรุงแต่ง มอุปาทาน 

ในโลกธรรมทงปวง จงเบน สกีบรมณ์” คือใสกีบธรรม 

นนเอง (จงจดจำตรงนไว้ให้แม่นยำจะได้ไม่สอบตก) 

ถาจิต คุณโยมเฒ่า โควเมงเฮีบง จิตได้หลุดพนไปจาก 

กระแสแห่งความดงดูดของ ‘‘โอกีบรมณ์” ได้แลว จะรู้สิกว่า 

ได้พนโลกธรรมทงปวงมาก ตรงนจะเข*าช่องว่าง เห็นธรรมชาติ 

เบนความว่าง ทบสุญตานิพทาน คือโอคุตรธรรม เบนวิบสสนา 

ญาณทแท้จริง (วิบสสนาภูมิ) สาธุ! (ปุถุชนได้พิงและเริยนรู 

ให้ประทบจิต-ติดวิญญาณไว้ก่อนจะโชคด) 

ภิกษุดอกบวพนนำ ได้เทศนาธรรมอืกว่า ถ*านกศกษา 

ธรรมทย*งแยก ใสกีบธรรม” แยกไม่ออกเลย จะมาพิงเรอง 

โอกตรธรรมนน ก็ห่าเห็นใจมาก จะตอ์งอ่านหรือพิงเก็บไว้ก่อน 
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เบนบจจตตํง ถงเวสาจะรูเฉพาะตนเอง ท้ได้บรรลุถงสจจธรรม 

นน (ติกเต๋า) ดอกบํว 4 เหล่า บางคน บางเหล่าตองคอยสร^ง 

สมบุญกุศล คอยๆไปชาติหนาๆ โนนก่อน ก็ยงนบว่าด 

ปุถุชนคนโลก็ย์ทมการตาย ถารูกรรมวิธืตายของคนโบราณ 

4 อย่างได้ คอไม่ประมาท มนประทบจิตดวยวิชา ติดวิญญาณ 

ไปดวยความรู้ มืชวิตอยู่ก็จะม่สติบญญาหลกวิชาเบนเพอนทางใจ 

เบนกำไรชวิตมาก โชคดเวลาวนตายจริงจิตก็จะไม่ค่อยหวนไหว 

ยมตอนรบการละสงขารได้ทุกเวลา ผู้ทนงสมาธิตายตวแข็งแหง 

ละสงขารได้อย่างน เบนโลก็ยปราชญ์ วระมนุษย็่ททิงผลงาน 

ทางจิตให้โลกทงI เบ็นอมตะแล...สาธุ! 

จากการเทศนาธรรม กรรมวิธเตริยมตวตาย-แบบท 3 

กรรมวิธีเตรียมต้วตาย-แบบที่ 4. 

(ตายในรูปฌาน 4.) 

เปีริญอานาปาน“สสติภาวนา 

ภิกษดอกบวนนนา ได้เทศนาธรรมไว้อกว่า สรุปหลก 

ฐานเท่าทรู้ จนเก็บเริองไว้ว่า ตายในรูปณาน 4. คือฌานโลกย 

กรรมวิธการกำหนดจิต ใช้อานาปาณะ คือการกำหนดจิตติดตาน 

ไปท่ลมหายใจเขห้ ลมหายใจออก เรียกว่าทำลมถ85ทีลมหายใปึ 
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ก็ได้. ทำไปนาน ๆ ผลปื2แกดลมาธที่ตามมาไดเธีวขน แลว 

ถดไปก็ยกจิตขนสู่องค์ฌานต่าง ๆ แลวก็ควบคุมจิต คุมธาตุ 4. 

คุมสติบฏฐาน 4. คุมขนธ็๋ 5. ให้ต่อย ๆ ดบพรอม ๆ กน ค์อ 

จิตดบสงขารดบ มอารมณ์ธรรมอย่างน แลวตายในรูปฌาน 4. 

อยางนไมใช่วชา หรือเบนของทจะทำทนทได้ง่ายๆ นัก แต่ 

เบ็นของมจริง จะทำได้จริงตองชน พระอรยโพธิสืตๅ หรือ 

พร2?มหาโทธิสตว พระอย่างนหรือนไไปราชญ์แบบอย่างน (บน 

เวลาหลายๆ รอยบ่ หรือหลายๆ พนบ่จงจะพบมมาเกิดสกองค์ 

สาธุ! 

แลวการตาย หรือดบ?ตในรูปฌาน 4 ส่วนมากร่างกาย 

มกจะแข็งตาย ร่างกายแห้งไม่เน่าเรื]อย ทรงอยู่ได้เบ่นรอย 

เบนพนบกม สูตรสากลอย่างนเบ่นบ่จจตต่งรได้เฉพาะตนเองท 

บรรลุถง เบ็นของทำได้ มจริง ในมณฑลกวางตุ้งม่ถง 7 

พระองค ทเขารูปฌานมรณะภาพต่อหนาสานุสิษย่ (ทํหาดรป 

1ดงายๆ กคอ ทำนเร่ยหล่ๅ3 เบ่นพระ??งฆปริณๅยก น่กายเซ็น 

(ฌาน) องคท 6 นบจากจน. (ถานบจากอินเด้ย ตามสายตรง 

ลงมาเบ็นสงฆราชองค์ท 33.) 

ส่วนทจะตายในอรูปฌาน จะตองเบ่นห้น พระผทธเช่า 

สาธุคุณท่านดบจิตใน อรูปฌาน” ธาตุ 4 และธาตุ 5. ธาตุ 6 
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ในร่างกายใจ หวนกลบไปหาธาตุ 6 ภายนอกร่างกาย ไปผสม 

ผเสกบธรรมชาติดงเดิมของมไเ เร่ยกหมดชาติ-ขาดภพนิพพาน 

แล... สาธุ! 

ตายแบบพร๙มหาโพธิสํตวํ่ 

สรุปความพระคมภืร็๋ได้กล่าวไว้อืกว่า ตายแบบอย่างชน 

พร?}มหาโทธิสตวํ่ ท่านบรรลุถงรูปฌาน 4 อย่างสมบูรณ็๋ จน 

มือภิญญา 6 มืพลงงานทางพลงจิตท่สูงมากกว่า พระอริยเจ^ 

นนโสดาบ"น. พระมหาโพธิสํตวํ่ มพลงงานทางจิตท่สูงกว่า 

พระสกทาคามี. พระมหาโพธิ/ตวํ่ มีพล่ง้งานทางจิตสูง 

มากกว่า พระอนาคามี. พระมหาโพธิ/ตวํ่ มืพลงงานทาง 

จิตสูงมากกว่า พระอรห*14ต^ เพราะว่าพระมหาโพธิส*ตว์ มืไว้ 

1 สติบญญใ5วรมชาติจกษุของพระอรห่นต์นน คือดิบทุกข์กายใจตนเอง 

ได้-หมดชาติ-ขาดกพ-นิพพาน (จบว'ฏสงสาร-อรหดภูมิเทานว้า) 

ส่วนภูมิธรรมพระอรห'นต็การสรว้งสมบุญกุศลบารมทโปรดสรรพสตข์ทำ 

ได้นไ)ยกว่า พระมหาโพ?สตว์ เพราะพระมหาโพ?ส*ตว์ ท่านเบ็นทสำรองไว 

คอยเบึน พระพุทธเจว้คือพุทธภูมิอ*นสูงสุดยอดแล... สาธุ ! (สูตรธรรม'แดอง 

เชอว่าการตายแลว้ตองเกิดอึก) 

จาก ส. โพ?น*น์ทะ พ.ศ. 2500 
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สำรองทจะเบน พร?;ทุทธเปีา ในอนาคตกาลโน็น ท่านมวสื 

คอผู้เชยวชาญ ในทางเจโตวมุตต แล?;บญญาวิมุตต จนได้ 

อภิญญา 6 ท่สมบูรณ์. จะเกิดและตายได้ตามตองการ มืวิญญาณ 

อิสระทจะท่องเท่ยวไปโปรดสรรพส1าว็๋ได้ทุก ๆ โลกธาตุแล... สาธุ! 

พร?;มหาโทป็ส้ตวํ่ ได้สรางบุญกุศลบารมหลายแสนลาน 

ก!!เอาไว้เตรียมตว สำรองเบน พร?;พุทธเปี'า ในโลกธาตุใด 

หรีอโลกธาตุหนงทง 6 ภูมิ ท่านจะจบชาติหนงในชวิต คือหมด 

ชาติ ขาดภพเอาเมือถงวนท่ ได้บรรลุ นุตรสํมมาสมโพธิ 

ญาณ^^ เบน พร?;สมมาส*มพทธเจา องค์หนงได้วางศาสนา 

หลกธรรมต่างๆ ไว้ในบานเมองนํ้น่แล...สาธุ!สาธุ1สาธุ! 

โอ! อมิตาพุทธ! (สสิบญญาธรรมชาติจกษุ เบนแสงสว่าง 

ท่ไม่มืสนสุด) คุณโยมเฒ่า โควิเมนฮียง จะตองได้เคยทำ 

บุญร่วมกนกบฉํน พร?;ภิกษคอกบวิพไเนา มามากชาติ และยง 

ได้เคยร่วมกนถวายไทยทานไว้แก่ อดตพระพุทธเณ์า พระอริยเจา 

พระอรหนค์ พระโพธิส*ตว์ในอดตชาติมานํบเบนพ็ใ4องค์ท่เดยว 

กุศลผลบุญบารมือย่างน ได้ล่งผลบุญมาช่วยท*น ทำให้มืจงหวะ 

ชวิตทดไดเกิดทน พอดได้มาพบฉํนผ้ประกาศสุญตาโพธิสํตว็๋ 

ธรรมทานสอนนำทางให้ก่อนว่นตๅย จะไปหาโอกาสอนเหมาะสม 

อย่างนได้ยากมาก บางท่จะได้แบ่งบนบุญกุศล วิชาสุญตา 
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โพธิสัตว์ธรรมทานนให้แก่ผู้อน ๆ ทตองการรู้แจ็งสูตรธรรมอย่าง 

นไว้สิบไปเพาะเชอแห่งโพธิจิตไว้ในโสกนได้อกดว้ยแล... สาธุ! 

โลกขาดอริยครู-อาภํพโพธิสัตว์ 

พระคมภร็๋หรือพระสูตรศาสตร์ วิชาการแนวทางนนบสัน 

โลกจะอาภพครู ขาดพระโพธิสัตว์^ ทจะคอยสอนชแนะเทศนา 

ธรรมแนวทางน ย์งเบน พระสูตร สัมภีร์มรณสติบญญาปีตสตร 

เดิมมในนิกาย หินยาน และมหายาน มายุคหลงๆ ขาดอริยครูบา 

ไม่กล^ประกาศสอนสัจจธรรมน เพราะตนเองยงเจริญธรรมอย่าง 

นิไม่ได้ดิ หรือไม่ได้เลย จิงไม่กลาสอนไป กรรม! มบางยุค 

1 โอ! ตอนทขาหเจามอายุ 23 บได้นำตนฉบบของเซ็น (ฌาน) ต่างๆ 

ของ เตยกิมเชง แร]เลา ทินำมาจากเมืองจน ไปปรกบา ท่านเจว้คุณ 

'แระอาจารยททธทาส. ทสวนโมกข์ อ. ไชยา ท่านพ้งอ่านภาษาไทยบางตอน 

อย่ 8 ว*นท่านพูดว่า เบึนเหชรนํ้าเอก ท่ย*ง์ไม่เคยมืในภาษาไทย. แลวท่านบอก 

อ่กว่า ธีรทาส. ‘หรือเสธียร โทอิน*นทะ ยังหน่มมือายุทำงานได้อ่กมาก 

จงช่วยก'นปลุกระดม ล*ทธความกตญชุบางอย่างแบบ ขงจอ ให้า^นกล*บขนมา 

อ่กบ*าง และโลกเรายังขาดและอาภ*พ แระโทอิส*ตว์ ตามโพธิส*ตว์อวตารศล 

สูตรต่าง ๆ จงช่วยก*น์ปลุกระดมให้รืเนคนช่หขนมาอ่กบ*าง จะได้ช่วยกนแก้ไข 

สถานการณ์ของโลกให้สงบเย็นลงไดบาง 

จาก ธ. ธรทาส. 
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ยงจะก์อวจกรรมโจมต๋ว่าไร้ประโยซน็๋อกดวย ยงจะทำลายก่อบาป 

มหนตโทษ จนนาน ๆ ไปตนฉบบเดิมแท้จริงแทบจะล่นหาไม่พบ 

บางแห่งพอมืเหลือไว้ก็หวง ภายหลงก็ไม่ม่ศิษย์สบทอด ไม่ม่ 

ผูได้ศกษาขาดความรูแจงในธรรมสูตรนเพืยงแก่ 100 บหรือ 200 

บ่เท่านน ก็ดบสูญมเหลือไว้แก่ชอ พระคมภร็๋เท่านน กรรม! 

เอาละ! คุณโยมเฒ่า โควเมงเฮียง วนนมือายุครบ 100 

บ่ ยงมสสิบ่ญญาดิ ความจดจ๊าไม่เสิอม ม่ลกษณะอาการ 32 

นบว่ายงดิ เบนโลก็ยบุญในวยชราภาพ แลวย"งได้ธรรมจกษุ 

วิชาการ กรรมวิธการละล่งขารชวิต จิตปลงได้ไว้ตอนรบวน 

จากโลกนอก. โอ ! จะตายชาหรือตายเร็ว มนก็ตายตวเดยวก่น 

ถาเสนเกิดและเล่นทางตาย มองเบ่นมนท่บกน เห็นว่ามนทบเบ่น 

ทางเดยวกนได้ หรือไม่กลวเสยอย่างเดยว ก็หมดความวิตก- 

หมดความวิจารณ์ จิตไม่หวนไหว ก็หมดบ่ญหาความทเคยหวาด 

กลวเรองการตายต่างๆ ลงไปมากท่เดิยว นํบว่าโชคดทํได้พบ 

ธรรมาณาจกรใจนก่อนในว่นตายมาเๅ สาธุ I 

แลวกรรมวิธตายแบบทง 4 ทํกล่าวมานน คนเบ่นทยงม่ซ็วิต 

อยูจงได้ศกษาไว้บ^างเถิด! ถ\อาไปใช้กบคนเบ่น จะเบ่นมนุษย์ 

ทํม่โชคดืดไ]ทุกข์ อายุยืนใจสงบมาก. เบ่นธรรมะทํ พระพุทธเจา 
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พระโพธิล่ตว์ ทุก ๆ พระองค์ตองศกษาและบรรลุถงสืจจธรรม 

นน เบนทางออกจากวฎสงสาร ใช้ในวํนตายก็ได้ พระพุทธองค์ 
^1 ๘! ... “1 

ยอมรบว่า เบนบรมธรรมสากล ม่มานมนานแลว. 

คณโยมเฒ่า โควเม'งเฮียง จะชอบละสังขารแบบกรรม 

วิธอย่างไหน ? ก็ลุดแลวแต่สติบญญาธรรมชาติจกษุ วาสนาบุญ 

กุศลบารมื ภาคปฏิบ“ฅธรรมนน เบนบจจ‘ตตง คอรู้ได้เฉพาะ 

ตนเอง ทได้บรรลุลงธรรมนน รู้แจงถงสภาวะธรรมนนเอง 

แล... สาธุ! 

เคล็ดสับกรรมวิสีตาย 4 แบบน 

พร?!สายตรงนิกายเล็น (ฌาน) 

พระคมภืเ และสูตรศาสตร็่ กรรมวิธเตร้ยมตวตายได้ตาม 

ตองการ 4 แบบอย่างนื พระอริยครูบา โบราณสายตรงจาก 

อินเดย นำเขาเมองจืน สืบกนลงมา 33 พระสงฆปริณายก 

ตองถอเบนหนาทของ โพอิสตา จงหาโอกาสเทศนาสอนธรรมา- 

ณาจกรใจน ถ่ายทอดสูญตาโพธิสัตว์ธรรมทานนไว้ อย่าให้ 

พระธรรมสายนขาดตอนลงไป โพอิสตวํ่ เบนสัตว์พิเศษตองหา 

โอกาสเรมผกเจริญสมถะ สมถ?!” ก่อน คอสมละจะทำให 
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เกิดผลคอสมาธิ เพราะจตหนไปเกาะเกิยวอ?เทตรงนน จิด 

คลอเคลยในธาตุ 4. หรือจิตคลอเคล่ยในสงใดส์งหนง (4 แบบ) 

จะทำให้?ตสงบหยุดน็งได้เร็วขนมาก ยลตรงนอะทำให้เกิด 

สมาธตามมา จตจะดง ๆ เบ่นเอก เอกจิต จะด็บความวิตก 

ดบความวจารณ ลงไดมาก แลวตองอาศยเจริญอานาปาณะนำ 

ทางไปดวย. แลวโอกาสทํจะยกจิตขนสู่องค์ฌานต์าง ๆ หรือรป 

ฌาน 4 เบนฌานโลกย กตงตนจากตรงนํไป. แลวล^จะตายตรง 

น1ดเบนยอดมนษย คอจตดบ-ควบคุม??งขาร คุมธาตุต่างๆ 

คอย ๆ ดบตามไปดวยค์อวระมนุษย์ครูบาทอมดะตวอย่ๅงแล.,.สๅธุ! 

หลกฐานในคมภืร์เล่าของพวก ฤาษ โยค์ อินเดย. พวก 

เตาหยน ในล่ทธเตา เบ่นเซียนชํนสูง จิน โบราณได้จารืกเก็บ 

เรองสอนศษยไววา การตายอย่างนํ ทํยVIม่ตายก็ถอศลกินวาตา 

สอนมนุษยได้เวลาจะตายก็เห้รูปฌาน 4 ตายลงในขณะจิตอย่างน 

มกจะเบ่นพวกนงสมาธิตาย ตวแข็งแหVบ่นวนๆ เบนเดอนๆ 

เบ่นบ่ ๆ ร่างกายกยVIม่เน่าบุบสลาย หรือเน่าเรื]อยไป ทย’งอยู่ 

ตามเจดย หรอลำภูเขา เบ่นพ'นบ่ก็ม สตรศาสตร็๋อย่างน่เบ่น 

สากล มืมาก่อนพุทธกาลแลว 
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สาธุคุณเจ^า กล่มนฉลาดคํดเลือกอาหารการกิน คอไม่ 

กินเนอสัตว็๋ ลือม”งสวิร'ต (เจ) เพราะคนพบว่าพวกเนอสัตว็๋ม่ 

เชอโรคมาก เชอโรคททำให้เนอเน่าเไเอยง่ายๆ ตองเตรืยมตว 

ตาย 7 บ บางเมองทไม่มลํ้าภูเขา เบนถำลืกลบทจะเก็บศพไว้ 

ได้ ก็ตองสห้างเบนองค์พระเจดย์ เบดประตู ผกเขาไปนง เขา 

ออกจนชินก่อน เจริญรูปฌานต่าง ๆ ก่อน สำสัญทสุดคอคน 

รอบขางหรือศิษย์บริวารผู้ดูแล จะตองรู้ใจรู้อารมณ์กน ห้ามถาม 

ห้ามพูดจาชวนคุยต่างๆ ถาไม่เริยกรองขออะไรๆ อย่าเอามาให้ 

หรือสัดเยยดให้กินอะไรๆ เบนการทำบาปอย่างไม่รู้ตว คอก่อ 

กรรมทำลายอารมณ์กรรมฐานของเขาบาป ทำให้จิตไมสงบ เบ็่น 

บาปอย่างหน่ง. 

เพราะว่าคนเตรืยมตวตายนไเ จะรู้แจงธรรมอริยสัจ 4. จะ 

ตองกำหนดจิตบริกรรม หรือสวดมนต็่ภาวนาก็ม เขารูปฌานก็ม. 

บางคนเริมควบคุมอาหารก่อน 7 เดอน คอจากกินอาหารหยาบ 

ลดลงเหลืออาหารละเอยดอ่อน ลดลงเรือย ๆ จนเหลือแต่นำขาว 

ทํสุดนํ้าธรรมดา กินลม จนหยุดไป ย'งมืกรรมวิธสอนเบนสูตร 

ศาสตร์ตำราเฉพาะละเอยดมากกว่านํ 
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พร2!ภกษุชอเจง ผูสืบถ่ายทอดธรรมาณาจกรใจนืไว้เพือ 

สรรพสัตว์ ทตองการรู้สํจจธรรมนื แลวขอให้จงได้เกิดโพธิจิต 

ติดแบ่งบนวิชาการนให้แก่สรรพสัตว์ เบนมรดกโลกแล... สาธุ I 

(จบการเทศนาสุญตาโพธิธรรมทาน กรรมวิธืตาย 4 อย่าง)1 

บทคราม'ฬเฟึษ ส. โพคิฬํฬหะ 

1 ตอบเรองกรรมวิธตาย ธาตุ 4 หวนกลํบ์ไปหาธาตุ 4. ณั้เ. ขืาพเจา 

สอนในมหาวิทยาลํขสงฆ์ มพระภิกษุสามเณรทสนใจมากทสุดหลายร่นนบเบี่น 

พ*'นองค์มาแล่วว่า างุก ๆ คนเภิดมาแล่วก็ตองคอยวนตาย เบึนเร้องใหญ่โตของ 

บญหาชวิต. จงตองร้การตายของน*กปราชญ์แท้ พระอริยเจา ตาขอย่างไร ? 

โชคด 

สรุปความตอมไว้ว่า จะเบี่นสตว็๋เดร*'จฉานหริอมนุษย์ ก็ตายแบบเตยวก*'น 

คอธาตุ 4 หวนกลบไปหาธาตุ 4. เช่นก*'น (ย*งมธาตุเบา วิญญาณธาตุและ 

อากาศธาตุ) ล่าเบ็น พระอรห*นตํ่ พระพุทธเล่า จะตายด*'บข*นธ์ ธาตุ 4. ก็หวน 

กล*'มไปหาธาตุ 4 เช่นก*น์. แต่'ภิเศษกว่าตรงทจบก*น์แค่ล่น ก็อด*'บ 6. ธาตุหมด 

ไปดวข เริยกว่า “หมดชาลิ-ขาดภพ-น้พพาน” หมดว*'ฎสงสารทจะมไว้ร*'มทุกข์ 

กายใจแล่วแล... สาธุI 

ถนบึนปุถุชนคนโลก็ย์ตาย ก็ธาตุ 4 หวนกล*'บไปหาธาตุ 4. เช่นกน แต่ 

ล่งมวิญญาณธาตุ และอากาศธาตุ อก 2 ธาตุ (รวมเบีน 6 ธาต) ปุถุชนคนโลก็ข 

ตาย ย*'งมกิเลสต*'ณหาอุปาทาน เบีนชนกกรรม นำทาง มกรรมชรูป ก็อกรรม 

ท้สล่างรูปล*'กษณะสรรพส*'ตว์ ล่งตองมชาลิ-มภพ เสวยกรรม เมนว*'ฎสงสาร 

สบไป (ร*'บทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในล่ง 0 ภูมิ) อย่าสงส*'ย! 

จาก ส. โพธนนทะ พ.ศ. 2609 
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บทท 13 

ซรรม&เคนข็เมา-ทั้งเมียดีกว่าทงขวดเหล่า 

ขวนพร&!ดื่มว่าเบนนาทิพยํ่ไดีบ!รสุว่บสสนาดี 

เร้ยบเร้ยง โดย ธ. ธรทาส. 

สามเณรจว แซ่ฉว บินทั้กธรรมเทศนาของ พร?;บญญา 

(ฅหุย) ณ เมองโซกาย สมใ)แผ่นดินล่ง เรืองมืว่า ชายวย 

กสางคนผู้หนง ชอ นายจิว แซ่ฉว ตอนวใ)เด็กหางุ่มได้เคย 

ไปอยู่วด ติดตามเบนศิษย์รบใช้นักปราชญ็๋ต่าง ๆ มีนิสใ)ชอบ 

สนใจศิกษาคนควาหลกธรรม และม่รืชญาของศาสนาต่าง ๆ มาก 

ภายหนังได้รบราชการเบนทหาร อาชพนักรบอยูหลายบ วใเหนง 

เกิดเมาสุราอาละวาดกนใหญ่โต ผิดวิน์ย่ของทหาร จงได้ถูก 

ทำโทษ ถูกปลดออกจากการเบนทหารนนไป 

นายปีว แซ่ฉว ตอนนเสืยใจมาก แทบจะไม่เบนคน 

หาแต่สุราคอเพอนรใไทั้สุด เมาจากเชา-ยนเย็น-แถมกลางคนก 

ไม่เวนเลย ไม่ตองศิดทั้จะไปทำงานหาเงินมายาไส้ เลยงลูกเมย 

นันอกต่อไปแลว พอหนักๆ เนัาก็จำนำไร่ขายนา ไว้กบราน 

เหลานน พอหมดสมบ"ตแลว ก็เทํยวนัดเซพเนจรไปตามเมอง 

ต่างๆ มดทั้ไหนก็นอนทนัน เบ็นเจใของแผ่นดิน ลูกเมย 
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สีบเสาะไปตามเอาตวกลบมาบาน ก็ยงหน“กกว่าเดิม จงต“ดสินใจ 

ปล่อยแกไปตามยถากรรม เท่ากบได้ปล่อยสตว์ไปตวหนง ยงด้ 

กว่าฆ่าตาย พอเกิดความหิวโหย แกก็เทยวขอทานเขากินไป 

วนหนง ๆ ถาวนไหนขอทานได้เงินมาก ก็เมากนมากอกตาม 

เคย แลวยงแถมซ็อเหลานนติดมอมาอีกขวดหนง เพือทจะเอา 

ไว้เบนเพอนนอนแทนลูกเมยไปเอย กรรม ! 

มีกศลยชิบญทาน-เบนกรรมดีแต่'ษาตก่อน 

( อิมเต็ก ) 

ดวยกุศลผลบุญทาน ทได้เคยอุปลมภ็่คํ้าจุนนกบุญททำ 

ประโยชน็่แก่สงคม ช่วยให้ชวิตนกบุญได้ทรงอยู่รอดในชาติใด 

ชาสิหนงมาบ^งแลว หรอทำบุญแจกสุญตาโพธิส“ตว์ธรรมทานใน 

แนวทางนไว้บาง เบนแรงมหาบุญ เบนมหากุศลแต่ชาสิก่อนๆ 

จงเบนเหตุมพลงงาน ให้เกิดล่งผลกรรมวิบากทดตามมาช่วยทน 

กรรมดของ นายปีว แช่ฉว จากอดตกรรมดจงได้ดลบนดาล 

ให้ได้มโอกาส มจงหวะซ็วิตทพอดได้พบ พระอรยครู’^ 

โดยบงเอิญ ทำให้พระท่านเห็นหนาตา แลวเกิดความสงสาร 

มเมตตากรุณาจิต ดงดูดอารมณํ่สนใจ เบนห่วงบญหาชวิตของ 

นายจิว แช่ฉว ขนมาท่นท เบนแรงกรรมด (อิมเด็ก) ส่งผก 

มาแต่ชาติล่อน ๆ มาก 
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พ!25บญญา (ตีหุย) พอมองเห็นหน้าตาแลว ท่านก็หยุด 

ก็กมองดูโหงวเฮงก่อน แลวเกิดจิตคิดอยากจะช่วยเต๋อนสติช่วย 

ให้ออกจากขุมนรก ท่านเทศนาเขยถูกจุด... สะกิดถูกกลางใจดำ 

ให้เพียงนิดเดยว ‘‘จิตก็สว่างไสว-พบน้สิย-ทู้เปีงถงอนุสย 

เดิมของตนเอง” เบนการรู้แจงทางจิตใจ ทดและทชวได้น้าง 

คอคิดออกท่นท จบวาระจิตตนเองได้อย่างถูกตอง และก็ยงมสติ 

มองเห็นทางอริยมรรค เบนบุญกุศลทจะได้เร์มหมดเวรกรรม 

จากขวดเหลาต่าง ๆ 

นายจิวๆ ลงคราวคงจะได้หมดเวรกรรมวิบากเก่าๆ บาป 

ของการทชาติก่อนๆ คงจะได้เคยมทุนล่วน ทำโรงงานตมกลน 

สุรา คาขายเหน้า เบนบาปกรรมท่ทำให้คนมนเมา สิงเสพติด 

ทำลายสขภาพกายใจ มแต่ก่อกรรมชวต่าง ๆ ทำให้สงคมเดือด 

รอน ครอบครวเขาแตกแยก เพราะนํ้าเมาเบนนรก บาปเวร 

กรรมเก่า ๆ อย่างนส่งผลตามมาจิงทำให้ชวิตเบนทุกข็๋ และ 

ครอบครวตนแตกแยก นายจิว ๆ จิงหนสงคมมอมเมาอย่างนไป 

ได้ยาก เพราะกรรมเก่าน้นดงดูดจิตใจ กรรมน้นบ”งคนตา ทำ 

ให้มือนเบนไปน้องเผชิญสืงคมชวิตอย่างนน 
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พร2{อภธรรม 

พร?เอภิธรรมบิฎก นิกายธรรมล่กษณะได้กล่าวไว้ว่า ถว้ 

เบนบาปกรรมหนว้ไ ๆ จากทผิดศลข็อท 5 สุรายาเมานน มบาป 

มากมาย กรรมนนหนกยงจะส่งผสสิบไปถงลูกหลานเหลนก็ได้ 

กรรมนนจะทำให้ชาติต่อไป เกิดในภพชาติทมืสกุลต๋า ๆ เบน 

คนขาดสติบญญาโลกิย์ มสมองโงทบ เบนคนอ่ปลกษณะเจ*ๅ 

โทสะ เกดเบนคนมอนุล่ยอ่นธพาล ม่กจะกุมสติอารมณ็่ตนเอง 

ได้ยาก จิตใจไม่ปกติ ไม่อยู่ในสายกลางของสงคม สงคมมห้) 

จะรงเก็ยจ “เหตุอย่างไร-ผลอย่าณน” เจตนาคอกรรม. 

การกระทำอะไรๆ ทุกครง ทุกเรองมนประทบจิต ติดวิญญาณ 

ไปแลว อยาสง?&! ตำราผายอินเดยหาเหตุก่อน ชาติก่อนๆ 

ทำอะไรๆ ไว้มาในชาตินิจิงได้ผลอย่างนิ 

ถากรรมหนํกๆ อิงๆ ขนไปอิก ตายจากชาติเบนมนุษย์ 

อาจจะไม่ได้เกิดเขาในร่างกายของอนอิก แต่ก็ตองได้เกิดอิกอยู่ด 

จะไปเกดเขาทองของ?เตว็๋เดรจนานต่าง ๆ จะตว้)งไปใช้เวรกรรม 

อนยาว ๆ นานชาติ จะหาโอกาสได้หวนกลบมาเกิดในร่างกาย 

ของมนุษย์อิกนนยากมาก 

พอดวนชิวอิด ขนบใหม่ จนทุกบ เบนวนเกิดของ นร21 

ครีอารยเมตไตรยมหาโพธิลํตวํ่ ทชาวจนเคารพบูชามาก น่าน 
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ภกษุบญญา (ตหุย) ได้จาริกออกไปโม่รดสํตว็๋ บิณฑบาต 

ตามม่ระตูเมองโซกาย ได้มองไม่เห็นชายกลางคนผูหนง เดิน 

โซเซ ... ทมอถอขวดเหลา มาข้างหนาอก ท์านก็หยุดกก ! 

ชวนให้เพ่งคิดพิจารณาดูลกษณะดูอาการ รูม่ร่างหน^ตา (โหงวเสืง) 

ท่านรู้ได้ดวยญาณจ์กษุทนท่ว่า เจาหมอ นมลกษณะเขพารา 

โหงวเฮงอย่หลายอย่างทดมาก ตรงหวโตใหญ่มีสมองเกบเรื่องดี 

ไวมาก ข"งมีกร?เหม่อมสงด้งภูเขา(ข้วสม) อย่างนบ่งลงว่าใน 

ชาติใดหรือชาติหนงได้เคย ผกห้ด่บำเพ็ญทางจิตใจมาอย่างสูง 

บหแลว หรือได้เคยเดินทางศลสมาธิบิญญาสุญตาโพธิส"ตว์ธรรม 

ทานมาบางแลว แต่ลมเหลว คนอย่างนมความรดิแต่ยงไม่หลุด 

พน จิงมบาม่กรรมตามมาให้ถอขวดเหลา เม่รืยบเหมือนดู"งแกว 

หยกดืมณืทมืค่าสูงข้งถูกผงไว้ในภูเขา หรือโคตรเพชรท่ตกอยู 

ในเลนตม ถูกห่มหุ้มดวยดินโคลนทเน่าเหม็นอนสกม่รก เบ็น 

เพชรนํ้าเอกทยงขาดผ้มาเอาไม่ให้ช่างเพชรเจยระไน แลวให้ม็ 

เรือนทองรองรบก็จะเบนเครืองม่ระด"บยศศํกูดิ ทางโลก็ย์มืค่าสูง 

ได้อย่างสวยงามดืของโลกนิยม ใครจะเบ็นครูพวกนืจะตองขุด 

เพชรในหินทเดืยว 

นายปีว แข่ฉ่ว มือย"งถอขวดเหลา เดินโซเซ...พอ 

ใกล้เข*าไม่หน่อย ก็เห็นมื พระภิกษุองค็๋หนง ก็นิกสนุกใจขนมา 

ตามสิญญา คือความจำได้หมายรู้ สิญญาทจำไว้จนเบ็นอนุสิย 

แกเกิดอารมณ์ขบข็นขนมาตามม่ระสาของคนซเมาม่ากล่นิ *** 
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ชอบชวนคุย . . . จบไม่ลง ... พอเห็นเบนพระ ก็หํวเราะแบบท^า 

ทาย... ในใจก็นกถงว่ากูนก็เบนศิษย์ม่ครูหนงบ็าง ได้อ่าน 

พระค่มภร็๋ทวดมาจนหมดตูพระธรรมก’นแลว เอาละ! วนนกูจะ 

ทดสอบไล่ดูภูมิธรรมของพระกนบ*างละวา ... ดวยฤทธเหลา ก็ 

ลมคำว่านนเบนพระภิกษุ ท่านมิศิลไม่ดมเหลานะ ! ในพระ- 

คมภรว่าเบนนำนรกไม่เอานะ! ลมเรืองอย่างนหมดเลย เฮอ! 

กรรมขอาเหลำมํนบ1!ไว้ ให้มอานรกเบนสวรรคไป 

นายชิว ๆ ยกมอขน แลวกชูขวดเหล*าให้พระดเสืยเลย I 

แถมย่งถามพระท่านอืกว่า ท่านอาจารย์ฮาบ! ฮาบๆ ท่านร้ 

จ’กของดในขวดนของกระผมบ*างไหม ? ฮาบ ! ถ*าพระคุณเจ*า 

ได้ดมเพยงอ่กเดยว มนก็จะดไเทุกข์กาย ได้ด้มสองอึก มนก็จะ 

ดบทุกข์ใจ ถาได้ดืมหมดขวดก็จะเข*ๅ ^‘พระนิผทาน” เลย 

นะฮาบ! เบนนำทิพย์ยอดวิเศษ ของพวกเทวดาเขาบชากนมาก 

นะ! ฮาบ! ฮาบๆๆ 

ภิกษุบญญา (พระตทุย) นง! เงยบสำรวมจิต สายตา 

เพงมองดู แลวไดแตยิม! ยม! ท่านได้คิดกงสม'ยอดตพระ- 

ล่มมาสว้เพุทธเจา ศากยมุนํ ตรํสสอน พระโพธิสํตว์ ในค'มก็ร์ 

โVเธ?ห้)วอวตารสูตรตาง ๆ เก็บเรืองไว้ว่า การท่องเทยวไป 

โปรดสรรพสตว์ในสหายโลกธาตุนจะตองระว'ง ๆ ภว้] “แลวการ 

หลบหลกใด ๆ ในโลกน ก็ยํงไม่ดเท่ากนก’บได้หลบหลกคน 
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พาส” หรือหลบหล่กพวกคนอนธพาล คือคนเกะกะเกเร พวก 

นไม์ยอมรบความผิดหรือความถูก หรือศิลธรรม ความดงาม 

ของโลกเท่าไรนก จงหลบหล่กไว้ท่อนเบนของด มความสงบ 

สุขใจมากท่สุดแล ... 

พระอริยครูบา หลายๆ ยุคท่านบนท่กเก็บเรืองไว้สอน 

ศิษย์ว่า กรรมวิธเอาชนะคนพาลนน คือคนพาลมกจะแพ้น็ง 

แพ้คนนง! และแพ้ขนติธรรมบารมื คือถาไปพบคนพาลแลว 

ตองนง! หรือขมนงไว้ดูท่อน อย่าเพงพูดจาอะไรกนมากนก 

จะสงบดกว่ากน ... เหตุผลตรงนเอามาแยกธาตุดูอนุสยจิตของคน 

พาลต่างๆ มกจะพบว่า ถาสนดาลพาลกนแลว ใครจะพูดลูก 

หรือท่าถูก .. . ก็หาเรองพาล ... ใครจะพูดผิด ท่าผิด ก็หาเรอง 

พาล เบ็นคนทไม่มืเหตุผล และไม่อดทนพ้งเหตุผลของผู้อนๆ 

อกดวย มกจะเบ็นพวกทแพ้คนไม่เบ็นอกดวย ขอเถยงเอาชนะ 

ไว้ท่อน จบไม่ลง สำหรบคนพาล ชวิตเขามืแต่การท่อวจกรรม 

ท่อมโนกรรม ท่อกายกรรม แล^วจะอยูร่วมกบสิงคมทดกไแขา 

‘เณยาก มิตรสหายท่ดมกจะหนจาก ไม่อยากรบรูเรืองต่างๆ 

ของคนแบบน พอนาน ๆ ไปจะกลายเบ็นคนวาสนาอาภัพ กรรม ! 

คมภรือจง ยูกขอขมากรรม 

คไเภีรือชิง (เอั้ยะเกีย) จะไปหาผู้รู้แตกถานสุตรโบวิ'''จ^ 

นยากมากแลว ทย่งม่เหคือก็ตกอยู่ในมอของพวกหมอดู ตาบอด 
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ผูกดวงจืน ทอดอแปะ เสยงทาย เสยงใบเชยมซ็ มืตามศาลเล่า 

เทวสลานต่าง ๆ ส่วนตวให้สฅิบญญาเบนแล่นแท้ของวิชาดรรก 

ศาสตร็่นนแทบหายหมด. มืผูกท้ใชสอนให้ขอขมากรรม แก้ 

กรรมเอาไว้ชาติหนห้ ๆ นน นบว่าดมาก เบนจิตวิทยาก็ได้. 

คมภร์กล่าวไว้ว่า คนพาลม่กจะควบคุมจิตใจตนเองให้อยูในสาย 

กลางได้ยาก มกจะชอบศิดสรางแต่ศ*ตรูทางใจ ความโง่คือโมหะ 

กรรมอย่างหนง ตองหาสงใดให้บงคบจิตไว้ล่อน 

กรรมวิธแก้กรรม ขอขมากรรมนน ตองให้อธิษฐานจิต 

ถอศิล 5 อย่างตั้า และบำเพ็ญ พรหมวิหาร 4. ประการ คือ 

เมตตา-กรุณา-มุทิตา -อุเบกขา. หรอให้ออกบวชศิกษาธรรม 

ไปบ*างล่อน เพราะตนเองเบ็นทุกข์กายใจ คนอนเห็นหรือพ็ง 

แลวก็ไม่สบายใจ ถาไม่ศิดทจะแก้บาปกรรมอย่างนไว้บางเลย 

อนตรายไปถงชาติหน้า ๆ โน้นกรรมมนประทบจิตติดวิญญาณไป 

เกิดในวฏสงสารอก 

ถาตายลงในชาตินม่กรรมหน*ก จะไม่ได้เกิดเมนคนอก 

ถากรรมเบา-บาปเบา ๆ ก็จะเกิดเบนคนท้ม่รปร่างอ!เลกษณะ 

เช่นคนหนาบงติง หนาคุ จมูกคด ปากเบยว ใจรอน เจาโทสะ 

ขาดเสน่หความสวยงามตา โหงวเฮงไม่ด มแต่สงคมร*งเก็ยจ 

ขาดบุญกุศลวาสนาอาน้พอบโชคลาภต่าง ๆ เบ็นกรรมทิขาด 

พรหมวิหาร 4 ประการ. เล่าก*บไม่ได้ประกนชวิตไว้ในวฎสงสาร 

นน้เองแล... 
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ภกษุบญญา (พร25ฅหุย) ท่านเพ่งมองดูด^วยญาณขิกษุ 

ดูโหงวเสง จบดูอนุสยจิต อาการของจิต ส้กครู่หนงก่อน แก่ว 

ได้ตอบไปว่า ฉืนรูจกซื ... รูจนทะลุถงชาติก่อน ๆ ของเจาอก 

ดวย แต่ฉนเสืยดายว่า มโ4เบนของสกปรก ... บาปกรรมทเข®ไ 

ไปสิงซมผงไว้ในตาเจา ท่ยงมืสติบญญาดงเดิม และยงมีธาตุ 

แห่งความบริสุทธ ฉินได้มองทะลุกรรมวิบากของเจาแลว แต่ 

ฉินยงเสียดายเหลอเกินว่า เบ็่นกรรมวิบากทหน้กมาก กรรมเบน 

กองๆ กนเลย! เสียดายของดท่มีค่าในตาเจามาก จะพ้งเข®าใจ 

บางไหม ? 

นายปึว แช่ฉ^ว พ่งแลว ก็ยงไม่เขาใจในความหมายนน 

เท่าไรนัก โซเซนิดหน่อย ! จิงยงอดถามต่อไปอกไม่ได้ว่า 

ท่านอาจารย์จะทดลองดืมของด้ ดมดูสกอกหนงบางไหมสาบ ? 

กระผมจะทำบญถวาย สาบ! 

ท่านฮาบ ! เบนนํ้าทิพย์จริง ๆ ถาได้ดมแลว ไม่ตองไป 

เสียเวลานงหลบตา หลบเตทำไม ท่าวิบสสนากรรมชิาน” 

ดงทิเขาสอนกนไว้ว่า เร้มตนผกการทำสมถะก่อน คือกรรมวิธ 

อุบายก่อจิตให้สงบนงในจุดหนิงก่อน การทิเอาจิตไปคลอเคคย 

ให้จิตเกา ะเกิยวอยู่ตรงนัน สำรวมหยุดนงในทิเสียวไดนาน ๆ 

นนเรยกว่า สมถะ^* ผลกรรมตามมาคือจะไดเกิดสมาธจต 
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ได้เร็วขน เกิดสมาธิ” แลวถดไปก็ยกจิตขนเพ์งดูทาง 

าบสสนานญญา” เท่านไเ ท่านอาจารย์เห็นไหมเล่า กระผม 

ก็ยงรู้นะฮาบ! ฮาบ! 

กระผมขอ นายจว แบ่ฉ^ว คนนไม่เคยโกหกใครๆ 

เลย! จะขอบอกเคล็ดลบให้ก็ได้ ขอให้ท่านไม่ตองไปนงหลบตา 

สวดมนต์ภาวนา ให้ยุงกด ปวดเมอยหล่งทำไม... สูมาดม 

นาทิพย์ของดในขวดนไม่ได้ รบรองว่าได้บรรลุธรรมอย่างฉบพลน 

ทนทอึกดวย ใครได้ดมแลวจะม่ดวงตาทิพย์ เห็นดาวชมเดอน 

ในทองพ้า คิดจะไปเทิยวเมองนรก หรอชมเมืองสวรรต์ได้ทนท 

เลย (ในมือยงชูขวดเหลาอวดอยู่) กระผมร"กเคารพนบถอท่าน 

อาจารย์มาก ฮาบ! ผมอยากจะทำบุญ ลวายให้ท่านดม ด้มเหล*า 

ผมสักอกบาง เผือจะได้เบ็นบุญ จะเอาบุญไว้ในชาติหนา ๆ 

กระผมจะได้มืเหลาขวดนกินอก ฮะฮา! มืนำทิพย์ของด ผม 

คิดจะทำบุญดVปขวดนก็ได้ ชาติหน้าๆ จะได้มืเหล้าขวดนคินกน 

อกง่ายๆดื ฮาบ! ฮาบI สาธุ! 

คิกบุบญญา (พระตหุย) นง ! สนใจมาก กำหนดจิต 

เพ่งดู พ้งอยูอย่างเด้ยว... ท่านก็ยืนมือไปจบฉวยขวดเหลานน 

ดวยกรรมวิธีวิชากงฟูของจน จบบิดมือเพ่ยงนิดเดยว ขวดเหลา 

นายสิว ๆ ก็มาอยูในมือท่านแลว ท่านก็นง! จไ)วาระจิตดูท่าท 

ว่ายงจะมืบทบาทซงเกบซ่อนไว้เบนอนุสํยเติม ส่วนล็ก ๆ ไว้ใน 

รูปแบบล่กษณะอย่างไรอก ? 



ศิษย์-เต๋า-เซืยน-เซ็น เล่มท 3 โดย ธ. ธรทาส. 225 

นายปีว แซ่ฉ่ว พูดภาษาคนไม่ค่อยจะชิด ก็หยุดนง 

ทรุดลงกบดิน แลวเอามอกำหู . .. ฅวเอยงไปเซมาหน่อย ๆ น่ก 

ในใจว่า วนนกูคงเจอด พบน“กเลงคนจริงเข้าแลวโวย! คิดจะ 

ทำอย่างไรด จะตองทวงเหลาขวดนน ให้คินมาก่อนทางเดืยว 

ฮ ! ฮ!! กูนมนเบนศิษย์ม่ครูเหมอนกนนหว่า... แลวพอได้สติ 

ขนมาหน่อย ก็เงยหข้าไปมองดูท่านอาจารย์ เห็นยงชูขวดเหลา 

ให้เห็นอกดวย มนช่างเจ็บใจจริง ๆ 

นายจว แซ่ฉว ก็ยกมอขนไหว้! พูดทนท่ว่า เคยวก่อน! 

ท่านอาจารย์จะด็มเหลพวดนนจริงๆ หรอ ฮาบ? 

เอา! ก็ได้ แต่ผมนกเลงพอนะ! ท่านจะตองตอบบญหา 

ธรรมะให้ได้เสียก่อน ท่านจ็งจะม่สิทธิท่จะได้ดมเหลพวดนํน 

ได้. ซ็งเบนของนักเลงเจาถน เชยวนะ! มิเช่นนน่แลวจะเบน 

บาปกรรม กระผมจะไปพ้องท่าน นายยมบาล ว่าท่านขโกงเหข้า 

ของผมไปนะ! ฮาบ! 

ภๆษบญญา (พระตหุย) ยม! ยม! รองโอ้โฮ วนน่ 

ได้พบน”กเลงเจาถนเซ็ยวหรอ? ท่านน่กในใจว่า ดงเราตกปลา 

อ่อยเหยอ ก็เพ้อทจะล่อปลา ทงไว้คอยๆ ให้ปลามากิน บดน 

ปลาก็เขามากินเหยือ ปลาติดเบ็ดเราเขาแลว จ็งทำให้คิดนึกไป 

ถงว่า ครงหนึง ห'ลวงพ่อเฒ่า (คมสวเชียนชือ) ท่านได้เคย 



226 ศิษย์-เต๋า-เซืยน-เซ็น เล่มท 3 โดย ธ. ธืรทาส. 

เทศนาธรรมอบรมสงสอนศิษย์ไว้ว่า ในตำรา พิชยสงคราม 

ของจืนมกล่าวไว้ว่า ‘‘ขแย้-ย่อมชิ:เต่อรอง-ฆ้ร้ย่อมปึย้อดทม 
รึเ ^เขิ 

-มีโอกาสขน๙ได้มาก” 

เทเหล*ใ-ตอบบญหาธรรมเสียเลย 

ใหคนขเมารู.-อรห“นฅภูมิ. 

ภกษุบญญา (พร๙ฅหุย) ตอบไปว่า ได้ซ็...เอา! เจา 

มืบญหาธรรมะอะไร ๆ จงถามมาซ็... ฉนจะตอบแก้บญหานนให้ 

พ้งแล... ถาฉนแพ้ ตอบไม่ได้ ก็จะยอมคนเหล*าขวดนให้เจา 

กลบไป ตามสัญญาเลย. สัญญาต*องเบ็นสัญญานะ! 

นายขิว แช่ฉว ก็ถามทนทว่า ^‘พระโสดาบใเ” นั้น 

ท่านละกิเลสตณหาอุปาทาน ได้เท่าไรกนละฮาบ! ผม! ผงๆ 

ว่าวา... ท่านคงจะไม่ได้เหลาขวดนไปดืมแน่นอนนะสูาบ! ฮาบ ! 

ภกษุบญญา (พร:เตีหุย) ไม่พูดจาอะไรๆ แต่สำรวม 

พลงจิต เพ่งมองดทดวงตา นายชิว ๆ อย์างม่ความหมาย แบบ 

การสะกดจิต เพ'งกระแส?ตให้ประสานสัน อยู่สกครู่ก่อน 

ท่น่ท่านก็ชูขวดเหล^ให้ดูแล*วได้เทเหลาในขวดนน ลงไป 

ท่พ้นดินข็างหน้า นายจว ฯ เทเทล^อย่างชาๆ ให้ฐ 3 คร^ 
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(คอเทเหล^า 3 หยด) ให้นายจิวๆ ดูเบนปริศนาธรรม...เบน 

การตอบบญหาธรรม ทได้ถามมานนเสยเลย.... 

นายจิว แช่ฉ่ว ถงจะเมา แต่พนฐานบญญาโลกยธรรม 

สูงมาก ดพอใช้ เห็นท่านพระอาจารย์ได้เทเหลา 3 ท. ก็นก 

คิดออกทันทว่า ออ] แลวก็พูดไปว่า “พร2?โสดาบน” นน 

ท่านมบญญาทางธรรมะสูงมากกว่า ปุถุชนคนธรรมดา คอท่าน 

ละกิเลสตณหาอุปาทานชนหยาบ ๆ ไปได้ 3 อย่างแลว 

เทเหสา 3 หยด-บรรลุใสดาบ“น 

(เบนปริศนาธรรม 3 อย่าง) 

ดงเช่นละได้ (ไ) ส1]กายทฎฐิ (2) วิจกิปีฉา. 

(ร) สีล“พพฅปรามาส. นายจิว ๆ ทนพูดทังๆว่า เห็นไหม 

ล่ะ ? ท่านกินเหทัาผมไม์ลง... เพราะรูเท่าทนกน ผมทังไม่แพ้ 

ท่านนะฮาบ I 

นายปีว แช่ฉา พูดอกว่า ทนกระผมจะถามบญหาธรรม 

ท่านต่อไปอกว่า แลว “พร?!สกิทาคามี” นนเล่า? ท่านม่ 

บญญาทางธรรมะสูงแล่ไหนกนละฮาบ I 
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เทเหล่า 6 หยดบรรลทร๙สกทาคามี 

(เม่นปริศนาธรรมละ 6 อย่าง) 

ภกษบญญา (พร2!ฅหุย) ท่านก็เทเหล่าในขวดนน ลง 

ไปทพนดนอก 8 ท่ (คอเทเหลา 3 หยด) แลวท่านก็หยุดนง! 

มองดู นายจวๆ อย่างมืความหมาย...ต่อไปท่านก็ เทเหล่า’’ 
ในขวดนนลงไปทพนดิน เพมขนไปอืก 3 ท่ (รวม 6 ท่) เบน 

การตอบบญหาธรรมะท่ นายจา ๆ ถามมานั้นเสียเลย ... 

นายจิว แซ่ฉว ขเมาแตมไหวV^ริบดคิดออกท'นท่ ร*องว่า 
ถูกI ถูก... ฮาบ! “พร21สกิทาคามี” นั้น ท่านมบญญาสูง 

ขนไปอกชน คอท่านละ 3 อย่างแรกท “พร21โสดาล่น” 

ทานละได้ และย'งแถมม่ความสามารถละ “ใสภ21-โทส21- 

โมหะ อก 8 อยางหลงน ให้เบาบางลงมากอกได้ด^ย “จง 

รวมกนละได 6 อยาง” คงจะเบนอย่างนน ท่านอาจารย์จง 

เทเหลาในขวดนนลงไป 6 ครง (คอเหลาเท 6 หยด). 

นายจว แซ่ล่ว ตบมอตนเองล่งๆ รองไชโย! เห็นไหม 

ล่ะ? กระผมยงรูเท่าทนอก ผมยงไม่แพ้ท่านนะฮาบ! นะฮาบ! 

นายจว แซ่ฉว จงริบถามบญหาธรรมะ อกว่า แลว 

พระอนาคามี’ นนเล่า? ท่านมบญญาทางธรรมะสูงแค่ไหน 

ล่นละฮาบ! 
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เทเหลำ 8 หยดบรรลุทรย้อนาคามี 

(เบนปริศนาธรรมละ 8 อย่าง) 

ภกษุบญญา (ทระฅลุย) ท่านก็ริบ เทเหลำ” ใน 

ขวดนนลงไปย*งพนดินหน^ นายจว ๆ ให้ดูอก 6 ท่ (คอนํบ 

เทเหลา 6 ค/ง) แลวท่านก็หยุดนง! เพ่งจ็องมองดูหน้าตา 

เบนเชิงตอบ ... ก่อน แลวอาจารย์ก็เทเหลา ต่อไปอก นบเพ่ม 

ขนไปอืก 2 ท่ (คอเทเหน้าเพ่มขนอืก 2 ครง) รวมเบน 8 ท่ 

เบนการตอบบญหาธรรมะของ นายปีว ๆ นนไปเสียเลย ! 

นายปีว แช่ฉว นึกคิดออกท'นท่ แต่เลอดน้กเลง ทน 

อยู่ไม่ได้...อุทานรองออกไปเสียง ออ! ออ...ลูก! ลูกๆ 

ฮาบ! ‘‘ทร2เอนาคามี” นน ท่านมืสดิบญญาทางธรรมะสูง 

เพ่มขนไปอกมาก คิอท่านละ 6 อย่างท พระสกทาคามี” 

ละได้แน้ว น้งแถมม่ความสามารถละ กามราคะ แสะ ปฎฆะ” 

เพมขีนไปอก 2 อย่างดวยซ็ ... (รวม 8 อย่าง) คงจะเบนอย่าง 

นั้น เห็นไหม . . . กระผมก็ย'งรู้ทน ยงไม่แพ้ท่านนะฮาบ ! 

แต่ส่วนลกของจิตใจ แหม ! พระองค็่นึเก่งจงเลย ! เก่งมาก 

โว1)1 
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ฉุกคิด-เมียตาย-ลูกตายยํงดีกว่าไมมเหล่ากิน 

มาถงตอนน นายจว แช่ฉว ค่อยสร่างเมาขนมาบาง 

เกิดฉุกคิดเฉลืยวใจขนมาว่า ตาย! ตายๆๆ เหล*าในขวดนน 

ของกู พระท่านเทไปจวนจะหมดขวดแลวกระมง ? คนนเห็น 

ทจะไม์ได้เมากนละโว*ย! แล*วศิดดูอืกท เกิดเด! สู้...กูน 

ก็ศิษย์มีครูไปเสยดายม‘นทำไม... อกใจหนงก็เสยดายมากๆ 

“เมียตาย-ลูกตาย-ย‘าคีกว่าขวดเหล่าแตก.” รกเหลาย์งกว่า 

ชวิตและลูกเมีย. อ! เ!! ลูกผู้ชายน้กเลงเจ*าถน ต*อ์งลู้ไปจน 

จบบทเพลงกนค่อนละวา... ฮะฮา! 

นายจว แช่ฉว มาถงตอนนมีสติขนมาหน่อย พูดภาษา 

คนได้ชดเจนบ^งแลว จงได้ถามบญหาธรรมะอีกว่า ท่านอาจารย์ 

ครบ! ขอถามว่า “พระอรห‘นต” นนเล่า? ท่านมีสติบญญา 

ทางธรรมะสงมากแค่ไหนกนละครบ ? พระคุณเจ*า 

เทเหล่าหมดขวด-รู้แจงอรห‘ตกมี. 

(เบนปริศนาธรรมละ 10 อย่าง) 

ภกษุบญญา (พระตั๊หุย) ยํ้ม! ยม!! อย่างพอใจทสุด 

แลวท่านก็ได้ถอขวดเหล*านั้น ยกสูง ๆ ให้ด แลวก็ “ เท-เท- 

เท'เๆเหลา^’ ในขวดใณั้น์บอีก 8 หยด. แลวก็หยุดนิดให้ 
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ดหน่อย ! อิทน่เทเหลาในขวดออกอก 2 ครง (รวม 10) 

เทจนหมดกไแลย! แลวยงโยนทิงขวดเปล่าๆ าณั้ให้ นายปีว ๆ 

ดอกดวย เบนการตอบบญหาเรองธรรมะทงหมดแลว. ดวยการ 

หบปากนง! เบนการตอบสอน เบนปริศนาชวนคิด น็ง! ก็เบน 
111111111 111 11, การสอนธรรมทานอยางหนงแล...สาธุ! 

นายจว แซ่ฉ^ว รองโอยๆๆ ตายๆ แต่ยงมืเลอดน์ก 

ปราชญ็๋ทางสัจจธรรม ลงแม้ยงปฏิบ”ตธรรมน^นไม่ได้ ก็จริงอยู่ 

แต่สัาถูก... ก็ยงตองยอมรบว่าเบนความจริงในสัจจธรรมนน ว่า 

จริง ๆ นกปราชญ์แท้ภายในจิตใจยงเคารพธรรม อย่างน. 

โอ.. มนช่างเสยดายเหลาขวดนนเสืยจริง ๆ อดทนต่อไป 

อกไม่ไหว! จิงรองเสยงดง ๆ ว่า ตาย ตายโหง I ตายห่าไป 

กไเจนหมดเลย ครบ! กระผมแย่ก่อนคร'บ! ท้า'ลกเมีย-ยง 

ดีกว่าทาขวดเหสัา'’ กระผมแย่! แย่! แพ้ท่านอาจารย์ แพ้ 

ตรงท่ไม่มีเหลาจะกินก'นแลว คร'บ ! เงินทองกไม่มีทจะไปซอ 

เขาได้อีกแลว คงจะไม่ตองเมาสันอีกต่อไปแลว คร'บ! คะราบ! 

ยกมีอขนไหว้ สาธุ! 

นายจว แซ่ฉ^ว พูดอีกว่า กระผมม'นเบนน้กเลงการพน'น 

เจาลนคนหนงท่มีส'จจะเหมีอนกน ท่านอาจารย์ พูศสูก * - * 

กระผมก็ยอมร'บว่าลกจริง ๆ คอ พระอรหนต ^ ท่านละสิงโยชน 
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10 อย์างได้หมดแลว เหมอนดงท่านพระอาจารย์ได้บอกใบ้... 

เบนปริศนาธรรม เทเหลาจนหมดขวดนนเลย ครบI สาธคุณเปีา 

เก่งจริงๆ กระผมยอมแพ้ เหล^าหมดขวดแลว ครบ! แพ้ๆ 

จริงๆ ครบ! 

โอ! อมิตาพุทธ! (สสิบญญาธรรมชาติจ*กษุ เบนแสง 

สว่างไม่มืท่สนสุด) กระผมคิดว่าจะต^องได้เคยทำบุญ ถวาย 

ไทยทานแก่พระพุทธเจ*ามาแต่ชาติก่อน ๆ และได้เคยแจกแบ่งบ้น 

สุญตาโพธิสตย์ธรรมทาน และสะสมบุญกุศลบารม่ทางนในชาติ 

ก่อนๆ ไว้บางเหมอนกนมาวนนจงยงม่โชคด้ได้พบ พระคุณเปีา 

ผูมุ่งพุทธภูมิ เจริญโพธิสํตว์ธรรมทานบารมื ม่เมตตากรณาจิต 

ม่พรหมวิหาร 4 เบนพ้นฐาน ได้ให้สติช่วยโปรดสตย์โง่ตวิน 

ให้ออกจากกองเพลิงนรก สาธ! 

โอ! พระคุณเจา กระผมได้สสิบ้ญญาธรรมชาติจ*กบุวนน 

เองว่า ไอ้เจาย*กษ์ (0 สไไกายทิฏฐิ. (2) วิจกป็ฉา 

(ร) สีลพทตปรามาส. (4) กามราคะ. (ร) ปฎมะ. 

(6) รูปราคะ. (7) อรูปราคะ. (ร) มานะ. (9) อุทธํป็ปีะ. 

(10) อาบบา. รวมได้ 10 ต่วน ภาษาธรรมะเรียกว่า 

สงโขชน 10^^ ม*นช่างเบนด*งเหมือนย*กษ์ต*วใหญ่ 10 ตว 

ท่เดยว หรือเบนมารอนรายกาจทํช่อนไว้ในขวดเหลาของ ๆ คน 
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ทชอบดมทืเดยว ... ถ^ใครได้สติบญญาธรรมชาติจกษุ แลวศิด 

เท 10 ตวรายกาจนให้ออกจากขวดเห/าจนหมดได้ ก็จะมืหวง 

ได้หลุดพนทุกข์กายทรมานใจในวฏสงสาร ล่งอย่างไรๆ คงจะ 

สบายกายใจ/างแน่นอน สาธุ ! 

นายปีว แบ่ฉว ท่านพระอาจารย์ครบ! เห็นไหมเล่า? 

กระผมย*งจดจำ พระคมภร์ต่างๆ นนได้มากเหมอนกนนะครบ! 

แต่ย”งอดใจยาก อดท่จะเสยดายไม่ได้ว์า ตรงท่ไม่ม่เหลพะดม 

อกแลวละซ็...เสยดายจงเลย ครบ! แพ้ท่านตรงท่ไม่มเหลา 

จะดมเดยวน เสยดายครบ! ยกมอขนไหว้! ท่านเก่งจ”งเลย 

เบนน”กปราชญ็๋ทางธรรมทเดยวเลย คร”บ! สาธุ! 

ภกษุบญญา (พร'ะตหุย) พดว่า ถกตองชาติก่อน ๆ 
,^,I. 1,เ^.!^0ไ’!!.!!!^.^^!!1!'-]!!.!!!!,!,. เจาเดเคย อปสมกนกบุญทม่คุณธรรม และเดเคยถวายเทยทาน 

แก่พระพุทธเจา มาในอดืตๆ บางแลว กุศลผลบุญอ”นนจํงทำ 

ให้ล่งมาช่วยไว้ท”น จํงมพล่งงาน ทดงดูดจิตใจ ให้อารมณ์ 

ฉํนหยุดกก! กรรมวิบากนนแรงมาก ทำให้ฉํนม่ความอดทน ม่ 

เมตตากรุณาจิต ทนพ้ง ทนดูเธอได้อกดวย อย่างนตองเบ็นกรรม 

วิบากเก่าๆ แน่นอน 

นายปีว แช่ฉว ตอนน่สร่างเมาแลว้ จงได้ยกมือขนไหว้ 

อก แลวถามท่านอาจารย์ว่า ท่านมาจากสำน”กหรือว”ดไหน และ 

จะไม่ทไหนก”นอกละคร”บ! กระผมยอมเคารพนับล่อ ขอถวาย 
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ตาเบนสิษย็๋รบใช้ และให้ท่านตำหนิติเต๋ยนสงสอนช้แนะธรรมได้ 

ทุกประการ ดายคนเถิด ครบ I แลว้กราบลงไปทพนดิน 3 คร^ 

‘ ไหว้ครู 

พร?!อาจารขบญญา (พร?!ตหข) ตอบว่า ก่อนฉันเบน 

อุบาสก พ้งธรรมะ รบปุถุชนโพธิสตว็๋ศล (ศล ธ) แลวก็ได้ 

บาชเบ็นสามเณรท่า'ดเมองใต้ ภายหล'งได้ออกบาชต่อเบน 

พร?!ภกษุบญญา (พร?!ตทุย) ท่สำนกเซ็น (ฌาน) ว่ดโซกาย 

เบ็่นศิษย์ร่นหลาน ๆ เหลน ๆ ของพระสํงฆปริณายก ช้อ 

เว่ยหล่าง (ทุยเฉังไต้ชือ) และฉัดน “ก็ไม่มืท่ไป...ไมมท่ 

จะมา ... กนอกแลว (ตอบเบนปริศนา-โกอาน) 

แลวเจาหาโต นายจวๆ คนนล่ะ? ^‘จะ!ม่วไป... 

แอ?!มวมา . . . วนเวียนกนอยู่ในขวดเหล่าอย่างเดิมกร?!นน 

อีกหรือ ? พ็๋งดิดดูอีกอี . . 

พร?!สารืทุฅรเบนพร?!อรฉันตํ่แฉัว ' 

อีาไมฉังหลุกหลิกเหมือนนายปึว ๆ 

นายจว แช่ฉัว นงI อยู่ฉักครู่หนิง ก็พอท่จะพ้งคิดออก 

รู้คาามหมายนน แต่ก็เลอดขเมาขนสมอง ปากฉัดเบนสนดาน 

อดท่จะถามซอก... ถามแซก... แก้โรคงเง่า อนุสัยคนปากไป 

เสืยไม่ได้ อย่นนเอง. 
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แลวยกมอขนไหว้! พูดอกว่า ขอให้ท่านได้โม่รดสอน 

ชแนะหลกธรรม ให้กระผมจนรู้แจงอนุสัยชว จนหมดขวดเหสัา 

ไม่แลว บดนกระผมสังมบญหา เบนอารมณ์คางไว้ว่า ในตำนาน 

จืน เร้อง ‘‘พระสารีบุตร” เบนลงชน “พระอรหนตึ้” 

กนแลว แต่ท่านก็ย'งมืนิสัยหลกหลิก รุ่มร่าม ไม่ต่อยสำรวม 

ไม่เรียบรอย เหมอนดง นายจิา ๆ เวลาจะเดินทางไม่ทไหน 

ถาได้พบเห็นลำธารนํ้าไหล หรีอสำกระโดง ทมนขวางทางเดิน 

ตรงหนาเราอย่แลว บางทีนิกสนุกชอบ อดท่จะกระโดดข้ามไม่ 

เลยไม่ได้มนสนุกใจด้ ม่นิสยหลกหลิกร่มร่ามอย่างน เบนวิสย 

ของ “ใ]ถุบน” แบบนายจว ๆ ไม่ใช่วิสยของสมณะศากยบุตร 

ผู้ได้บรรลุธรรมเบนลงชน “พระอรหนต” ไม่แลว ไม่น่าจะ 

หยาบ กระโดดข้ามคลองไม่เลย ม่กิริยาอย่างนั้น กระผมสงสย 

ของใจมานมนานแลว ครบ! พระคุณเจา 

พระอาปีารย่บญญา (พระตทุย) เห็น นายจว ๆ'หาย 

เมาแลว ท่านจงได้กมลงไม่หยิบขวดเหสัาเม่ล่า ทโยนทงไม่ 

แล้วนน หยิบเอาขวดเม่ล่า ๆ นั้เขนมาอกท่ แลวก็ยินม่ากขวด 

เหลาใบสัน จตรงจมูกของ นายจิวๆ คอให้ดมดูท่ล่อน... 

แลวท่านก็เท... เทเหล^ในขวดนั้เให้ดูอืก จะเทกีคร่ง เทกี่ 

หน...กี่ไม่เห็นมีเหล่าในขวดนนไหลออกมาเลย...เพอ 
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ทีอะเให นายจวๆ ดูเบ่นปริศนาสอนธรรม...ชวนคิด...ให้ 

ประทบจิต ติดวิญญาณไว้ก่อน บางทจะเฉลยวใจ ฉุกคิดขนได้ 

บ่าง จนรู้แจงทางจิตใจ ว่าไม่ม-ว่าง-ว่างแลว 

ขวดเหลาเปล่า-มีแต่กลี่น-อรหํตภมิ. 

(เบนปริศนาธรรม) 

พระอาชิารขบญญา (พระตหุย) ได้เทศนาธรรมก่อไป 

อืกว่า เจาจงตงใจพงจดจำไว้ให้ด ระสาริฉุตร” นน 

ท่านเบ็นพระอรหนต์แลว. แก่คิเลสตณหาอุปาทาน ชไเหยาบๆ 

ก็ดบหมดแลว เปรยบได้เหมอนด*ง “เหล่า” เหลาในขวด 

ใบนของเจานน จะเทไปเท่าไร ๆ ก็ไม่มเหลาออกมาอกแลว 

(เหลาเปรยบเหมอนกิเลสต่าง ๆ) 

เจพงพ้งให้ดนะ! แลว้ “พระสารีบตร” นั้น ท่าน 

เทเหลาในขวดไปหมดแลว เช่นกน แต่ขวดเปล่าใบนั้นยงม่กลน 

นิดหน่อย แต่กินไม่ได้ หรือดมก็ไม่เมา ไม่ม่พิษภยจากเหลา 

อืกแลว อย่างน เจพะพงก่นรูเรือง พอจะเขาใจได้ไหม ? 

พระสารีบุตร เบ่นแบบอย่างน นั้าเอาตามภาษาธรรมะใน 

นิกายธรรมล1ไษณะ ว่าลกษณะกิริยาแบบอย่างน เขาเรืยกว่า 

วาสนา (เมี่ยล)” คอวาสนาบารมีของ “พระสารีบุตร” 
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นใเ ท่านได้เคยเกิดเบน ลิ^” เกิดเบนลิงมามากชาติ ตำนาน 

จืนเก็บมาจากอินเดยว่า ได้เคยเกิดเบ็นลิงมานานตง 500 ชาติ 

ท่เดยว เบนสํตว็๋เดรํจฉานมานานๆ มากกว่าเกิดเบ็นคน คอ 

‘‘พร?{สารีบตร” ท่านเกิดเบนลิงมามากชาติกว่า พระอรหนต็๋ 

องค์อนๆ อย์างนเบนตไ4 

แลวคำว่า วาสนา (เมยลิ.) วาสนาท่ได้บำเพ็ญบารม 

มนย'งติดตามมานิดๆ ย'งดบไม่หมด ตดไม่ขาด... นานๆ 

ก็อาจจะแสดงความเคยชินของเติม ๆ ต^ง 500 ชาตินนออกมา 

บาง. เหมอนดงกลินเหล*าในขวดเปล่าของเจ*านน หมดพิษภํย 

แล*ว กินไม่เมา เจฬะพอพ็งเข*าใจบ*ไงไหม? (ขวดเหลาเปล่าๆ 

มืแต่กลินนิดหน่อย) 

ชิ?!ดิบกลี่นเหล่าหมดขาด-ตองพุทธภูม 

(ตอบปรีคนาธรรม) 

ส่วนสติบํญญาทจะด"บกกินเหล^จนหมดขวดได้นน จะ 

ตองสติบํญญาชนสูงมากกว่า “พระอรหันค์ หรือ อรห"ตภูมิ” 

ตรงนิเขาเรืยกว่าด"บวาสนา “ดบวาสนา (เมยลี)” ท่ได้เคย 

เกิดเบนลิงมานานต^ 500 ชาตินน จะด"บกิริยาอาการบางทม 

หชุกหกิก ร่มร่ามหยาบๆ ไม่สุภาพ ย"งด"บไม่หมด ถ*าจะดบ 

ได้หมดนนยากหน่อย หรือจะเรืยกว่า “ทบขวดเหล*าแตก^’ 
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คอดบกลนเหลาในขวดนํนใหษมดไปด^ยนน พระอรหํนฅ์ บาง 

องคยงทำไม่ได้หมด แต่กิเลสตณหาอุปาทาน ฯ ชาติภพนนดบ 

ได้หมดแลว 

ถ*าจะทำให้ คือดบกลนเหล*าหมด จะต*องเบน-พุทธภมิ 

คือตองม่ปณิธาน อุดมคติสูงสุดยอดคน เร์มสรไงสม-ปูถชน 

โพธิสัตว์บารม่-สูงขนไปอก-อริยโพ?สตว์บารม่-สงยิงขึนไปอก 

สุดยอด คอมหาโVเธิสัตวบารมื - จนได้บรรสุธรรม - พระอนุตร 

สํมมาสัมโพธญาณ เบนช\เสูงสุดยอด คือ พระ?ห้เมาสไ!พุทธเจา 

องค์หนง เท่านน จงจะดบวาสนาบารม่ต่างๆ ลงได้หมด. 

ภาษาท่โรงเรืยนสอนเซ็น (ฌาน) ต่างๆใช้ คำว่า 

“ดบนิสย (แส) คือนิสย” ลกเขไไปอก “ดบอนุสย (1]งแล่) 

คือไเงแส่” เข็นความเคยชินดงเติมอดตๆๆ ต^เต่ชาติก่อนๆ 

ดบลงหมด ดบอนุส”ยจิตทไม่ด กวาดทงให้หมดลงก่อน ให้ 

เหลอไว้แต่อนุส”ยทด ถงทสุดก”นแลว อนุส”ยท่ด ก็อย่าหลงติด 

จะเบนอตตา ตวตน จะตองดบครงสุดท*ายลงจนหมดไปอกดว้ย 

จงจะพบ ^อนัตตา” ย”งเบนโลก็ยธรรมชนสูงสุดยอดอยู่ 

สุดทายจะตองด”บ * อนดตา ลงไปอกดวย จิตจะหอุดจาก 

ความคิดผูกพ”นปรุงแต่งจากโลก็ยรมณ์ทงปวงหมด จิตจะเสัาช์อง 

ว่าง จะพบสุญตานิพพาน เข็นโลกุตรธรรม นิพพานแล...สาธI 

II I I11111 จบเทศนาธรรมของ พระอาจารยบญญา (พระต่หย) 

จากนายจิว แซ่ฉว ผูม่นทกธรรม 
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บทท 14 

กร'รมวธึดอนสํยจต-โพธสํตวอวตฬสูตร 

ดอรหํตภมิ-โพธิลํตา-พุทธภูม. 

เรืยบเรึยง โดย ธ. ธรทาส. 

บนทกธรรมเทศนาไว้ โดย สามเณรพุยทง แลย้ สาม 

เณรพุยเม*ร ณ สำนกสงฆ์ เชิงภูเขา ถํ้าสิงโต แห่ง น'ลุ้นชว” 

ทิศตะวํนตก เมืองจืน. ได้มื สามเณร 2 องค ชอ ส.ณ. หุยทง 

แสะ ส.ณ. 'กุยเม\ ได้ศิกษาธรรมไปจนถงบททิว่าจะเบนนัก 

เทศนาครบาสอนธรรมจะตองรหรีอศกนาพร2:!สูตรต่าง ๆ นกเกด 

บญหาของใจอยากรอยากเห็นจนตองถกเสยงสงแห่พพุพ®^าแตร 

ในเรอง การศิกษาธรรมะต่างๆ ใน พร๙คมภีรโพธสตวอวตาร 

สตร กนขนมาจบไม่ลง... จะโด้เสยงนันสกกครง กวนเดอนบ่ 

ก็ไม่อาจทิจะจบ และยอมกนได้สํกท กรรมการและครูบาอาจารย 

ในว'ดพ้งนันจนหมดแลว ก็ไม่อาจทิจะนัดสินให้วาใครผิด หรอ 

ใครถกได้เลย. เพราะว่าต๋าราแขกอินเดืย เอาทเหตุกอน. ส่วน 

ตำราจนเอาทผลห่อน 

มาว'นหนงได้รู้ข์าวกนว่า จะม่คณะพระธุดงค็๋สายตรงเซ็น 

(ฌาน) จาริกมาจากว'ดโซกาย มาแสดงธรรมโปรดสตว็๋ ได้ 



240 ศิษย-เต๋า-เซืยน-เซ็น เล่มทิ 3 โดย ธ. ธืรทาส. 

พกอยูทชานเมอง ก็ดใจมาก แต่ละคนเตรยมบญหาทจะถๅมกํน 

ไว้อย์างแน่นทองเต็มพุงกนเลย คอย ๆ ไป 

ลงวนนนมีคณะศิษย์ในวํดและศิษย์นอกวํด ชกชวนพรรค 

พวก เอาจริงจงกนชนมา แลวก็ยกพวกเฮโล! ไปย'งทพ'กคณะ 

ธรรมจาริก ของ หระอาจาร!]บญญา (พระตหย) เพอทจะ 

ตองการ ขอรองให้ท่านอาจารย์ ช่วยต*ดสินชขาดว่า บญหาขอ 

ธรรมะของใครผิด... ของใครถูก... ธรรมะโลกแตกมาแลว ไม่ 

มืใครยอมแพ้ใครๆ ลวนแลวแต่เก่ง ‘‘มีเหฒุล-ช่อนเหฒุล” 

ถกกนคนละมุม เบนธรรมะโลกแตก ! จบไม่ลงกนเอย 

สามเณร หุยทง พอถงท่พกสงฆ์ ก็รืบแย่งแอบย่องเขา 

ไปในซุ้ม ของ หระอาจาร!]บญญา (หระตหย) ก่อนใครๆ 

เบึนองค์แรก (องค์ท่ 1.) กนเลย ! แลวก็รืบกราบ ต่วนถาม 

ท่านพระอาจารย์ทนท่ว่า ท่านอาจารย์ คร“บ! กระผมชอ 

ส.ณ. หุยทง ครบ! ขอถามบญหาธรรมะสักหน่อย ครบ? กระผม 

มืความคิดเห็นว่าอย่างน่ การศิกษาพุทธธรรมนน ลาจะให้ด 

กนแลว เราจะตองรีบต่วนปล่อยวาง... ปล่อยวางความย่ดม'น 

ถอม'น ในอุปาทานต่างๆ ด'บสัตตา ตวตน ในทุกสงให้หมด 

ไปเลย ! แลวก็ตองทำจิตให้เแสังธรรมชาติจกษุ เข้าลง 

“อน“ตตาซรรม” ก่อน 
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แลว้ลาจะให้เร็วขนตองรืบเขาหองทำสมถะ คือสมถะทำ 

ให้จิตสงบไว้ตรงนนเบนฐาน จะได้เจริฌกรรมฐาน เพือทจะ 
'ใ^..^ ...^^ ๆ ,.^ เดแสวงหาความรูแจงทางอนุสยจต เจตนเองก่อน. แล้วตองมา 

นงหลบตาทำสมาธิ ไม่เอากบใครๆ จะได้ไม่เสียเวลาไปเม่ล่าๆ 

ถ“ดไปให้สูงขนไปอกก็ม่งแต่ทำ วิบสสนาญาณ’^ ให้เกิด 

ขนเพยงอย่างเดยวก่อน มทางเดยวนเท่านน เบ็่นทางเอก 

เอาตวเองรอดไปได้อย่างฉบพลน อย่างนจะใช่ไหม คร“บ ? 

พระคุณเจา กระผมอยากรูแนวทางนจริงๆ ครบ? 

พร๙อาจารขบญญา (พร8เตหข) ได้ตอบว่า เธอพูดถก 

แลว...อย่างทเธอว่านนแหละ... เอ*า! เธอน็่มีราก-เหงา- 

อนสยจต ^‘อรห“ตภมิ” ท่สี ตามโพธิสัตว์อวตารสูตร ฉน 

ขอสาธุ! ควยนะ! (1 ที) แลวเธอจงจดจำไว้ให้ดนะ! 

เธอมอนุสยจิต เบ็่น “พระอรหนต ” แล... สาธุ! 

สามเณรหยท1 ดใจมาก ร็บกราบลาท่านพระอาจารย์ 

แลวออกจากซ้มทพกนนทไเท่ แลวก็วิงตบมือ ดงแผะ! กระโดด 

โลดเตน! พูดว่า ไชโยๆ กนชนะพวกแกแลวโวย! ท่านพระ- 

อาจารย์ยงได้สาธุ! รบรองความคิดเห็นว่าของกน พูดถูกอกดวย 

ไชโย! สันนมือนุสัยจิตจะเบ็นถง “พระอรสันต^^ ท่คื อก 

เสียวนะ! จะบอกให้วา... 
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สามเณ?หยเม'] คูตอสู ทนพงไม่ได้ จงรบมุดหวเซ็ๅ 

ไปในฃุ้มทพกของพระนน อย่างด่วนจ I แล่ว์ก็ร้บยกมอขนไหว้ I 

รืบถามพระอาจารย์ทนทว่า ท่านอาจารย่ครบ ? กระผมม่ความ 

คิดเห็นว่า การศิกษาธรรมะนน ถพะให้ด้กนแลว เราจะล่อง 

รืบด่วนเร้ยน พร2!ไตรบฎๆ ทงของ หินยาน แล2? มหายาน 

ใหมากๆ พ้งเทศนาธรรมของ พระครูบาอาจารย์ให้มากๆ แลว 

จะตองม่ฏิบ'ตธรรม จนรู้แจง “อ“ตตาธรรม” ก่อน แลวตอง 

มกวามบำเพ็ญเพยรให้ได้บรรลุลง ^‘ อนิตตาธรรม ’’ ทเบีน 

โลกยธรรมทสูง ลงสุดทห้ยตองบำเพ็ญบารม่จนเข^าลง ‘^สญตา 

ธรรม” ทเบนโลกุตรธรรมอนสูงสุดยอดของ พระพทธศาสนา 

เราจงม่สติบํญญาธรรมชาติจกษุ ได้ช่วย หระสมมาสมนุทธเจ'า 

ของเรารอสัตย์ขนสตว์ ข้ามผงไป พพาน” ได้มากๆ 

อยางนเบนทางเอก เบนทางออกทด่ทางเด่ยวเท่านนใช่ไหมคร่บ ? 

พระกุณเจา กระผมอยากร้จริงๆ ครบ? 

พระอาจารย์บญญา (พระตหุย) ได้ตอบว่า เธอพูด 

ลูกแลว้...อย่างท่เธอว่านนแหละ...เอา! เธอนมรากเหงาอนุสย 

จิตทด่สูงมากของพูทธะ เบน ‘‘โพธิสัตวภม” ตามโพจิสัตย์ 

อวตารสูตร สันขอสาธุ! สาธุ! (2 หิ) เธอจงจดจำไว้ให้ด่ 
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นะ! ว่าเธอมอนุสยจิตทดืสูงมากของพุทธะ! เบน ' ‘‘โพธสํตว่ภูม” 

เชยวนะ! จะบอกให้วา... 

สามเณรหยเม*ง พ้งแลวก็ดืใจมาก แลวรบกราบลาท่าน 

อาจารย์ออกจากซมนนไม่ วิงตบมอดงเผาะ! แผะ! ร*องไชโย! 

กนชนะพวกแกท^หมดแลว โวย ! ท่านพระอาจารยยํงได้ 

สาธุ ! สาธุ ! ใด้กํนถึง 2 คร1เ คอท่านได้รบรองว่าของกน 

พูดลูก ตามโพจิสตว็๋อวตารสูตร รูธรรมดกว่าของพวกแก ไชโย! 

ท่านว่ากนยงมีอนุสยจิตของ พุทธะท่ดไว้สูงมาก อกดวย เบีน 

“โพธส^ตวํ่ภมิ” แล... สาธุ! สาธุ! ชนะพวกแกแลว โวย! 

กรรมการตดสน-มิด-ลูก 

สามเณรหยด*ก เบนศิษย์กว้เกุฏิ ทติดตามอบฎฐาก หระ 

อาจารยน์ญญา (หระตหย; มาตลอดทาง เดพ่งเรองทงหมด 

แลว ก็อดท่จะเก็บไว้ไม่ได้ ทนไม่ไหว! จิงได้ขอถาม พระ 

อาจารย็๋ขนมาบางว่า ท่านพระอาจารย์ครบ! กระผมก็มีความคิด 

เห็นว่า... ยงไม่ลูกทงนนเลย ! 

สามเณร นุยทา องค์แรกนน ก็แย่มีจิตไจคบแคบมาก 

เกินไม่ จะคิดหนโลก ไม่เอากบใครๆ เขาไว้บางเลย! มวแต 

จะม่งเอาแค่มรรคผลนิพพาน ๆ ม่งเอาแต่ม่ระโยชน์ตนผายเตยว 
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เอาตวรอดคนเดยว ยงขาดความกต'ณฌกตเวทคณแก่ผ้อน ๆ 

ตื^^เาค.ติ,.'ไ-.! อกมากเกน เป เพราะว่าญาตไยมชาวบานทงัหลาย เขาทำบุญ 

ใส่บาตรต่าง ๆ ไม่รู้ว์าเขาหมดข้าวสุก เคร้องแกงเปรยวหวาน 

มนเค็มและบจข้ย 4. ต่างๆ ได้หมดไม่กรอยเล่มเกวยนไปกน 

แลว์ เขาอุปลมภเลยงดูมาหลายชาตภพแลว และเขาเหล่านน 

ก็ย'งเบนปุถุชนทงเพทงแพเลย ! 

แลวไม่ม่บญหาเลยเขาเหล่านนก็ยงจะตองเวยนว่ๅยฅๅยเกิด 

ในว'ฏสงสาร ย'งไม่หลุดพนการเกิดแก่เจ็บตาย แลวท่านผ้ม่ 

พระคุณเหล่านน จะไปหาเอาครบาอาจารย์ท่ดได้จากท่ไหนก'น 

ให้มาคอยเทศนาสอนธรรมทาน โปรดสรรพสตว์ให้ขามผง 

น็พพาน” เพือหลุดพนว'ฏสงสารได้อย่างไรเล่า? พืงกิคด 

ให้ไกลๆ คนท่ดเบ่น พระอ!หนต ก็ได้หลุดพนโลกนไปหมด 

ม่เหลืออยแต่พวกสอบตก แลวจะไปหาอริยคร มาสอนอริยมรรค 

ทดได้อย่างไรก'นกรรมมากไหม ? มืแต่ครสอบตก 

ข้าม'‘ว์ศิดแบบ ส.ณ. หุยทง องค์แรกนนก'นจนหมด คอ 

พอหลุดพนได้แลว ก็เอาต'วรอดหนไปกนหมดเลย! ใจแคบอย่างน 

พระพทธศาสนา ก็คงจะแย่ๆ ลงเริอยๆ ตามพุทธทำนาย ว์า 

โลกนจะขาดอริยครบา คอยสอนธรรมทานโปรดสรรพสตว์ 

ใช่ไหม ? พระคณเข้า ครูสอบได้หลุดพนหนืหมด 
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ส่วน สามเฒรทุยเมํง องค็๋ทสองนั้น ก็ไม่ไหวI ตายๆ 

ใจกวางมากเกินไป มวคิดเทยวไปแบกโสก ร้อสต่ว็๋ขนส้ตว็๋ไป 

โปรดคนทงโลก ตองวุ่นไปเส่ยแทบทุกอย่างเลย กรรมI แลว 

การบำเพ็ญเพยรทางจิตของตนเอง จะทำไม่ได้ง่าย ๆ น*ก 

ประโยชน์ผายตนจะขาดมากเกินไป เพราะการทจะทำงานสอน 

คนโลก็ย์นน ไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆ ดงปากพูด การเบนครูทํแท้ 

จริงนน ก็เหม่อนกบดงพ่อแม่คน มนเหน์อยกายใจ มนก็แย่ 

หนกใจเท่ากน พร2?คูณเจา 

สรุปแลว กระผม สามเณร ทุยตก มืความคิดเห็นว่ายง 

ไม่ดแท้ ทง ทุยทา และ ทุยเม*ง สององค์ทํพูดมานน ยงตก 

ดง ๆ สุดโต่งอยู่นั้างเดยว นั้งสองผาย ใช่ไหมครบ ? พระคูณเจ*า 

สามเณรทุยฒา พูดต่อไปอืกว่า กระผมม่ความคิดเห็น 

อกว่า จะตองมืทงสองอย่าง คิอม่ ^^รหตภูม” และมี 

โพธนั้ตว่ภูมิ” แลวย่งจะศิองเอาทงสองอย่างน์ เอามารวม 

กนจงจะด้ ม่ดอยู่ได้ถงทสุด อุปมาได้ดงเหม่อนนกตวหน์ง จะ 

บินไปได้ไกลๆ จะตองม่บกซ้าย และบกขวา จิงจะม่กำลงบิน 

ไปได้รอดอย่างน์ แบบอย่างน์จิงจะเริยกว่า เบ็นทางเอกด้สุด 

ยอดเลย ใช่ไหมครบ? พระคูณเจ*า นกตอามีสองบก จง 

จะบินได้ไกลๆด” ครบ! 
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พร?เอาจารย์ฃญญา (พร?เตั้หุย) พงแลวยม! อย่าง 

พอใจมากทสุด ไม่เสืยแรงทได้เทศนาธรรมจารีกมาถงเมืองน 

ได้พบหน่อเนอพุทธางกรเขาแลว้ ! เชอสายเผ่าโพธิญาณมืใน 

เมืองนเอง ในจิตใจคิดขอนอมศรทธา เคารพคุณธรรมในดวง 

จิตนไว้ก่อนแล.. . สาธุ! 

พร?เอาจารยํ่บญญา (พร?เต็พุข) ได้ตอบว่า เธอพูด 

ได้ดื ลูกมากทสุดแลว... อย่างทเธอว่ามาทงั้หมดนนแหละ... 

เอา! เธอนม่ล่กษณะโหงวเย่ง้ทสูงสุดยอดมนษย์ในโลกน เธอ 

ยงมืเชอรากเหงา เบน “อนุสยโพธปืต-1หซสตวึ้ภูมิ” ตาม 

คไเภืร์โพธิสตว็๋อวตารสูตร ทจะเบึนคุณประโยชน์แก่สรรพสตว์ 

อย่างมหาศาล ททำหน้าทแทน พร?เพูทธเจ*า ได้แบ่งบนธรรม 

ชาติจิกษุสุญตาโพธิสตว็๋ธรรมทานเน์องดวย อนิจจง-ทุยขพ้า 

-อนํตตา-สุญตา” ให้แก่สรรพสตวํ่ไม่ทวถงสูงสุดทง 6 ภูมิ 

เลย สาธุ! 

ถาเธอไม่คิดท้อถอยในอุดมคติน จงอธิษฐานจิตตงใจ 

บำเพ็ญบารมืไป จากปถขนโพธสํตวึ้ - จนถงอรยโพธิสํตวํ่ - 

แลวถั้ฌหาโพธสํตวํ่ จนได้บรรลุ อนุตรสมมาสํมโพธญาณ 

เบน พร?เสมมาส1]ทุทธเจ’า องค์หน์ง คอพุทธภูมิแน่นอน 

แล... สาธุ! 
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คือเบนครบาของมนุษย์ เทวดา สอนสรรพ?เตว์ได้ถง 6 

ภูมิ. ฉน พร21อาจารย์บญญา (พร21ตทุย) ขอนอมนมสการ 

คณธรรมในดวงจิตนอย่างสูง ไว้ล่วงหน้าก่อน ณ ทน สา® 1 

สาธุ I สาธุ 1 (3 หึ) 
หลงจาก คณะธรรมจาริก ของ พระอาจารย์บญญา 

(พรย้ตทุย) ได้ผ่านไปแลว คณะศิษย์โง่ศิษย์ฉลาดกลุ่มน ต่าง 

ผ่ายต่างกจดจำคำพูด คำสอน คำถาม คำตอบบญหาธรรมต่างๆ 
ของตนนั้นไว้หมด แลวก็เขยนบนทก น้ดลอกต๋พิม7เนำออกแจก 

จ่ายกนทVIป ต่างผ่ายก็อวดกนว่า บญหาธรรมความรู้ของตนเอง 

ลกด น้นยงได้คำรบรองชมเชย สาธุ! จาก พระอาจารย์บญญา 

(พระตทุย) อืกดวยแล.^.สาธุ! ^ 

เร้องขบขนอย่างน ประว'ตูศาสตร์มกจะชำรอย^ ดงทเขา 

ถกเถืยงกนว่า อย่างน เร์องนเบ็นพุทธพจน์. อย่างนเร้องนไม่ 

เบนพุทธพจน์ ไม่ใช่สจจธรรม ของ พระสมมาสไเพุทธเจ*า 

ศากยมนี ตรสไว้ ลกเถยงกนไม่มวนจบสน. ทางเมองจีน 

ผ่ายเหนอ พระพุทธศาสนาหน์กไปทา^คำสอนเหวนิยํมอยู่ 

นั้นดึม และน้กายสุขาวดี (เจงโท*วจา). ทางผ่ายใด้หนกไป 

ทางคำสอน สายตรงจาก อินเดย ท พระสาฆราชโพธิธรร'ม 

มหาครูบา (นั้กมอไต้ซ็อ) นำนิกายเซ็น (ฌาน) เซ็ยงจง เช่า 

เมองจีน.^——. 

1 ฆืในศิษย์โง่ใปเรยนเซีน เล่มท 1 ธ. ธรทาส. 
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ทำเอาน*กศกษาชนบญญาชน งงงวย จนกระทง 

ทร'2เถํงชำจ*ง ตองตดสินใจเดินทางไปศกษาท อินเดย ตนตอ 

ของ พระพุทธศาสนา ทมหาวิทยาลย นาลํนทา จนจบหลกสตร 

ได้นำเอา พระคมภร์ชุด มหาปรํชํญาปารมตาสูตร 600 ผก 

แสะยงมืพระคมภืร์อน ๆ อกมากมายเอามาไว้เมองจืน ได้ตง 

กองแปล ถวาย พระเจาลีชีหมิน ฮ่องเต้. ราชวงศ์ลง พระ 

ณเชำจ*ร คิดจะตงั้ มหาวิทยาณ] แบบอินเด้ย แต่ทำไม่ทน 

ก็มรณะภาพไปเสิยก่อน สรุปแลวคำสอนทํนำมาส่วนมากก็ม่งไป 

ทางหลกธรรมเนืองดวยเรอง อนํจจ*ง-ทกขึ้จํง-อน*ตตา- 

สุญตา” แล...สาธ! 

จบศษย-เตา-เจียน-เจ็ท. เส่นนี่ 3. (มี 14 บท) 

ย‘งมีเล่มนี่ 4 จบ. 

(สงวนล่ขสิทอิตามกฎหมาย) เนี่นยอง 03^2] วงศโพชิพระ. 

ขาพเจา ชิ. ชิรทาส. ขอกราบขอบพระคุณทก ๆ ทํๅนนี่ได้ 

ชวยอุปถมภผลงานสุญตๅฐรู-ง}^พๅงเ และชวิตน“กบญ ฐ. ชิา'ทาส. 

ใหอยูรอดมาจนถงทุก-านน (พ.ศ. 2658 บ่มอาย 88 บ) สาธ I 

ถาพวกเรายงไมหสุดพนวิฏสงการู ขอให้บุญสุศลนืจงน้าทางให้ 

ไดพบกนอกดวย ปีต-ถง-ปีต’* และเบึนก่ลยาณมีตรนี่ดืใน 

ทง 6 ภูมิ อกดวยแล...สาธุI 

พ.ศ. 2558 
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จิตเกิด - รูปธรรมทั้งหลายก็เกิด 

จิตดับ ■■รูปธรรมทั้งหลายก็ดับ. 

จากพระพุทธเจ้า วิปัสสิน. 

อานาปาบัสสติภาวนา. 

จากคัมภีร์เช็น (ฌาน)พุทธ. 
ส 



ส่ง จ.ม. ติดต่อขอได้ เส่ม 3 

ท่านผูอ่านโปรดทราบ พระคมภร์ “ศิษย์-เต๋า-เชยน-•เซ็น” 

อ่าท่านสนใจขอฟร ก็ได้ท่านละ 1 เล่ม. 

ถาจะร่วมกองบุญพิมพ์ธรรมทานสบไป ส่งทาง ธนาฌํต๋ 

แต่ใสชอ นายธระ วงศ์ใพธพระ ผูจ่ดการกองบุญน รบเงินท 

ป.ณ. คลองเตย แท่งเดยว. (ระวิง *1 อย่าส่งติด) รบยาก 

จ.ม. (หรอใบธนาณ^) ให้ล่งมาท่ พุทธสมาคม เบาเก็งเต๊ง 

231/1 ซอยปลูกจิต 2 ถนนพระราม 4 ถมฆ, 10330 

ขาพเจา ธืระ วงศ์โพธพระ (ธืรทาส) ทำงานตอนเช้า- 

ถง-เท่ยง ตอนบ่ายมกจะไม่อยู่ ไม่มผู้รบแขกแทน ขออก“ย 

ทานคนแกอายุ 88 บ่แลว (พ.ศ. 2553) ท่ท่ไม่มืหนังสิอต่าง ๆ 

วางขาย. 



คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน 
เฉพาะกิจ ทาง ป.ณ. 

ครั้งที่ 4 ปืนี้ พ.ศ. 2558 พิมพ์ 4,000 เล่ม 

ได้ส่งห้องสมุดวัคและประชาชนไป รวม 2,000 แห่ง สาธุ ! (ส่งที' 

ป.ณ. คลองเตย) 

สาธุ ! เป็นเงินทำบุญทานที่อุทิศให้ ธ. ธีรทาส. อายุ 88 ปีไวัใช้บำรุง 

สุขภาพกายใจให้มีอายุยืนยงคงทนในโพธิสัตว์ธรรมทาน — พุทธภูมินี้สืบไปอีก 
นาน ๆ สาธุ ! ^ 

แต่ ธีระ วงศ์โพธิพระ ขอเปลียนเอามาใช้จ่ายร่วมในกองบุญปืนี้ เป็น 

คำแรง ขนส่ง ทาง ป.ณ. ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย นํ้า-ไฟ ผลงานปืนี้ของโรงเจ 
พุทธสมาคม เป้าเก็งุเด้ง กอน ต้องขออภัยทานเจ้าของเงินต่างๆ ไว้ต้วย 
ธ. ธีรทาส. (ขอเปลี่ยนบุญของท่านผู้มีพระคุณ.) 

นายสมศักดี้ นางวรวัฒนา ตีระพงด้ใพ!เลย์ อุทิศให้ ธ. ธีรทาส. ไว้สาธุ! 9,000 บ. 

1 นายประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ กทม. อุทิศให้ ธ. ธีรทาส. ไว้สาธุ! 10,000 บ. 

' คณะลูกดิก-จิบมี่ กทม. อุทิศให้เตี่ย ธ. ธีรทาส. เป็นเพื่อนเก่าเหลือคนสุดท้าย 
ของ คุณพ่อเซียนสู ชลบุรี เงินนี้ให้เอาไว้บำรุงรักษาสุขภาพกายใจให้ทรงพลังอายุ 

ยืนในผลงานโพธิสัตว์ธรรมทานพุทธภูมิสืบไป (2 ครั้งรวม 17,000 บ.) สาธุ! 

อาจารย์เบญญาภา ตั้งเจตนาภรณ์ อเมริกา. ลูกหุยอุทิศให้เตี่ย ธ. ธีรทาส.ไว้บำรุง 

สุขภาพกายใจให้ทรงพลังยืนยงในผลงานโพธิสัตว์ธรรมทานพุทธภูมิ สาธุ! 10,000 บ. 

นายธีรพงศ์ ศรีเจริญพงศ์ อ. บางพลี อุทิศให้ ธ.ธีรทาส. ไว้บำรุงรักษา 

กายใจให้มีผลงานในโพธิสัตว์ธรรมทานพุทธภูมิ สาธุ ! 5,000 บ. 

คณะช่างเป็ด-หล้า-ฟ้า-สิน เขียวหวาน บ่อนไก่ กทม. อุทิศค่านํ้า-ไพ่ฟ้า 

ในกองบุญนี้ (5 ครั้ง) สาธุ! 5,000 บ. 

นายอำพันธ์ ชาญพินิจพจน์ กทม. อุทิศค่าใช้จ่ายต่างๆ สาธุ ! 3,000 บ. 

.คณะลี้ไช้ลั้ง.นายพงศักดดอนเมืองอุทิศค่าขนส่งทางป.ณ.ร่วม 2,000 ห้องสมุดสาธุ! 

อาจารย์ศุฌามน นิลผาย ร้อยเอ็ด อุทิศค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกองบุญนี้ สาธุ! 2,000 บ. 

น.ส.พิณทิกา(ปู)นิลผายกทม. อุทิศค่าส่งบรรจุหีบห่อส่งป.ณ, ต่างๆ สาธุ! 1,000 บ. 

คณะคุณปราณี พันธ์บุรณะ. คุณลินจง เชาววานึช, คุณสมศรี เพ็ชรดี 

กทม. ร่วมกองบุญส่งห้องสมุดวัดประชาชนจังหวัดต่าง ๆ สาธุ ! 3,000 บ. 

เอี้ยชุนเซ็ง(เฮียโฮ้ว) และครอบครัวบุตรหลานต่างๆ อุทิศให้สรรพสัตว์ 

^ สาธุ ! 1,000 บ. ^ 
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ขอจารกชอผูเกิดใพธิจิตรวมอุทิศธรรมทๅน 
เลมทิ 3 ครงทิ 4 (ขอทำบุญทานไวเบนตวศยาง) 

(31 ต.ค. 2558 พิมมํ่ 4,000 เล่ม) 

เงินกองบุญนถามืเหลือจะเอาไว้ใช้พิมพ์ครงต่อไปหรือบาง 

เล่มทขาดเงิน ( จากนกบุญธรทาส.) 

นายสมศ่กด นางวรวฒนา ตีระพงสไพบลย และครอบครํว์ 

กทม. อุทิศให้หองสมุดวดและประชาชนจํง์หวดต่าง ๆ สาธ I 1,429 เลํม 

ครอบครัวลูกสุรีย์ แซ่ฉว บางบอน ลูกในโพธิสัตว์พุทธภมึ 

ทำบุญทานฉลองโรงงาน อุทิศให้แก่พระภูมิเจาที่เดิม ๆ นนและ 

สรรพสัตว์ สาธ I 286 เล่ม 

ครอบครัว คณพ่อบง แซ่โงว กทม. ขออทิศส่วบุญกุศล 

ในธรรมทานนั้ให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงสับไปแสัว และสรรพสัตว์ใน 

สากลโลก สาธุ 1 (อาจารย์ฤๅษี นำส่งมาสองหมึนบาท) สาธ 1 286 เล่ม 

ครอบครัวคุณพ่อบง แซ่โงว กทม. ด.ช. พิรวชญ์ , 

นํรนพรพุทธา. ด.ช. ภูมิพ'ฒนํ นิร*นพรพทธา ทำบญคล*าย 

วนเกดอุทิศให้สรรพสัตว์ สาธ ! รวม 48 เล่ม 

น.ส. ปภา และครอบครัว ซงบุญอโศก อ. พระประแดง 

อุทิศให้หองสมดรัดและประชาชนรังหว'ด์ต่าง ๆ สๅธ I 216 เล่ม 

คณะคุณแม่โงวพ*ว์ยู้ หมู่บ*านชิชา กทม. น.ส. รัตนาภร 

ตีวงกจ. นายสุนทร ดวงกิจ. คุณเบญญาภา ตีวงกิจ กทม. 
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อุทศสํวนบุญกุศลให้แก่เซากรรมนายเวรตำง ๆ ของผ้เจ็บบวยตาม 

โรงพยาบาลจ*ง์หวดตำงๆ ขอให้พบหมอเก่ง พบยาดี ร^กษาโรค 

ทายจากหนักเบนเบา จากเบาให้หายขาด สาธ I 201 เล่ม 

คุณกถณพ ชงบุญอโศก และครอบคร*ว์ สมทรปราการ 

ขออุทิศธรรมทานให้แก่บรรพบุรุษ และสรรพสัตว์ สาธI 148 เล่ม 

อุณสุดารกษ์ รกษ์ศิริวณิชย์ กทม, อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร 

ตำงๆ และสรรพสัตว์ สาธ! 143 เล่ม 

คุณสุดารกษ์ รกษ์ศิริวณิชย์ อุทิศให้ ธ. ธีรทาส. ไว้บำรุงร*'กษา 

สุขภาพกายใจใหมอายุยนยงในโพธิสัตวพทธภมิดีๆ (หนีงหมืนบาท) สาธI 

คุณวรวุฒิ ศรบวทอง และครอบคร*ว้ นนทบรี ขออทิส 

ส่วนบุญกุศลให้แก'เจ้ากรรมนายเวรตำง ๆ สาฐ I (คฌสุดารี'กษ์ 

ร*กษ์ศิริวณิชย์ นำส่งมาหมื่นบาท) 148 เล่ม 

บริษทนากาตา-ซุงค (ประเทศไทย) ทำบญทานฉลองโรงงาน 

บางบอน อุทิศให้แก่พระภูมิเจาที่เดิม ๆ นํ้นและสรรพสัตว์ปร"จ็าบํ 

สาธ I (คุณสมศกดิ ตระพงศไพบลย์ นำส่งมาหมื่นบาท) 143 เล่ม 

บริษ*ทศรีกิจพานีชจำนัด ทำบุญกุศลทานฉลองโรงงาน 

สมุทรสาคร ขออุทศสวนบุญกุศลนใหแกพระภมิเจ้าที่เดิม ๆ นน 

และสรรพสตว สาธุ I (นายเอีอ นางศรีวรรณา กิจพานีช 

นำเงินส่งมาหมื่นบาท) 143 เล่ม 

คุณประเสริฐ เลิศอศวลกษณิ กทม, อุทิศให้นัองสมดจ้ด 

และประชาชนจ*ง์หว‘ดตำงๆ สาธุI 143 เล่ม 
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น.ส. สุรัตน์ คิรีชัยรัฒน์ เพชรบุรี ลูกในโพธิสตว์ธรรมทาน 

พทธภมิ อทิศธรรมทานให้สรรพสตว์ทุก ๆ เดือน (เล่ม 3 น์ส่งมา 

6 ครง) อุทิศรวม สาธุ 1 148 เล่ม 

น.ส. สรัตน์ คิรีชัยรัฒน์ อุทิศให้แก่ ธ. ธีรทาส. ไว้บ่ารงรักษา 

สขภาพกายใจมีอายุ 88 บขอให้ยืนยงคงทนไปอีก (ส่งมา 5 ครงหมึ๋นบาท) 

นายมานิต นางดวงเดือน อติวานิชยพงศ์ และครอบครัว 

กทม. ลกในโพธิชัตว์ธรรมทานพุทธภูมิ ทำบุญคล*ายวนเกิด 

ทุกๆบ่ อทิศบุญกศลทานให้แก'สรรพสัตว์ สาธุ1 148 เล่ม 

คณะคุณวิไล. โรงงาน อ. บางพล 

คณแม่วิไล นันทนานนทชัย และครอบครว อุทิศรํวม 

ปล่อยชีวิตสรรพสัตว์ สาธุ I 4,000 บาท 

น.ส.ฐณกร ศรีเจริญพงศ์ ร่วมปล่อยชีวิตสัตว์ สาธุ! 1,000 บาท 

ดณเกวดี ศรีเจริญพงศ์ ร่วมปล่อยชีวิตสัตว์ สาธุ I 1,000 บาท 

คณสมทร นนทนานนทชัย ร่วมปล่อยชีวิตสัตว์ สาธุ! 1^000 บาท 

คณสุสา นนทนานนทชัย ร่วมปล่อยชีวิตสัตว์ สาธุ! 1,000 บาท 

คุณเจริญ เตชะพานิชย์ รัานธรรมเจริญ ท่าพระจนทร (เดิม) 

บดน์ได้ย*ายไปอยู่บ*านเลขทื่ 97-99 ถนนประชาธิปไตย 

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 อทิศส่วน 

บุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ สาธุ 1 86 เล่ม 
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คณะต่งบุยงอ และลูกหลานๆ บางคอแหลม, อุทิสใน้ 

หองสมุดวดต่าง ๆ สาธุ I 14 เล่ม 

คณะ ลืไณ้ส็ง และครอบครัว อ. บางพลี. อุทิศให้หองสมด 

โรงพยาบาลจงหรัลต่าง ๆ สาธ 1 72 เล่ม 

คณะคุณมนส ต่งคตธรรม อ. ตาคลี และลกหลาน 

อุทิศให้แก'เจ*ากรรมนายเวรต่าง ๆ สาธ ! 72 เล่ม 

คณะคุณคุณาร่ตน อาชไนิวณิช และครอบครว. กทม. 

คุณชวาล อาชานิวณิช. คุณวรทิพย์ อาชานิวณิช. คณสรวิศ 

อาชานิวณิช. คุณนิภาภํค์ อาชานิวณิช. คณสมฤกษ์ อาชานิวณิช. 

คุณสุภิดา อาชานิวณิช. คณธนิชชา อาชานิวณิช. คณภดิศ 

อาชานิวณิช. คุณธนฤดี อาชานิวณิช. คณอมาวรรณ อาชานิวณิช. 

คุณพ*ช์รินทร์ จรพงศธนาภรณ์ กทม. ขออุทิศให้ห*อ์งสมดวด 

และประชาชนจงหว*ดต่าง ๆ สาธ ! 73 เล่ม 

คณะคุณอรุณหญิง พรสุริยาปาลื กทม. ส่งมาร่วม 

กองบุญโพธิสัตว์ธรรมทานทุก ๆ เดีอน (เล่มนิ 6 ครง) สาธ I 48 เล่ม 

คณะคุณแมโควอาเอ็ง บางบอน ลอาเล็ก นายปญญาพ*ฒาเ 

มโนลีหกล อุทิศให้ห*อ์งสมุดว*ดต่าง ๆ สาธ I 80 เล่ม 

พระอาจารย์สำรวล จิตตปสาโท อ. ห*วไทร. และชาวพุทธ 

บน*ง สิงคโปร์ ถวายบจจยต่าง ๆ ท่านรวมส่งมา เล่มนิ 7 ครง 
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รวมเงิน 2,320 บาท อทศร่วมกองบุญทานปล่อยชีวิตสรรพสํตว์ 

ในวฎสงสาร สาธุ I 83 เล่ม 

คณนิธิต ภูริคุปต์ กทม. อุทิศให้แก่สรรพสํตว์ในวฏีสงสาร 

สาธุ ! 29 เล่ม 

น.ส.อภิญญา ตไเทวีวงศ์ กทม. อทิศให้หองสมดจงหวด 

ตาง ๆ สาธุ I 29 เล่ม 

น.ส.จิติภสร์ จิระโชติอนันต์ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ และคุณภาพมหาชน (สสก) คุณอภิญญา ต*นทวีวงศ์ 

นำส่งมาร่วมอุทิศธรรมทานอีก 1,000 บ. สาธุ ! 14 เล่ม 

คุณสุริยงค์ โรจนายน. น.ส. ทศนีย์ โรจนายน. อ. บางมลนาค 

อท้ศให้ห’องสมุดโรงพยาบาลตำง ๆ สาธุ I 29 เล่ม 

คุณเกียรติช*ยํ อดมพงศ์อน*นืต์ และครอบคร*ว์ กทม. 

อุทิศให้ห’องสมุดนักโทษในเรีอนจำจ*ง์หวด่ตำง ๆ สาธุ I 29 เล่ม 

คุณสมชาย เต็งการณ์กิจ อ. บำนฉาง อุทิศให้หองสมุดวด 

และโรงเรียนตำง ๆ สาธุ 1 14 เล่ม 

คุณอานนท์ สุขขุม กทม. อุทิศให้ห*อ์งสมดมหาวิทยาล*ย 

ต่าง ๆ สาธุ ! 14 เส่ม 

คณะคุณสุคนง ประวาลบทม์. คุณอรณ ประวาลบทม์. 

คุณนฤมล ฤทธื้พยงศ์. น.ส, อลิศรา ประวาลบทม์. น.ส. เอมอร 
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ประวาลบทม์ น.ส. สิริร*กษ์ ประวาลบทม์ ภทม. อทิศให้ 

หองสมุดวิทยาลไเต่าง ๆ สาธุ ! 14 เล่ม 

เลี่ยวกิมเอ็ง และครอบครว กทม. อุทิศให้สรรพล่ตว์ สาธ ! 14 เล่ม 

คณะแม่ชืวิกาวลย์ พณิชย์การกุล วัดหินหมากเบง 

อ. ศรีเชียงใหม่ ร่วมกองบุญอุทิศให้สรรพสัตว์ 1,000 บ. และ 

แม่ชีลเง็กเคั๊ยม อีก 860 บ. สาธุ ! 

คุณฉวีวรรณ สัมมาวิภาวิกล กทม. อทิศให้หองสมุด 

นกไทษเนเรอนจาจงหวดตางๆ สาธุ! 14 เล่ม 

คณฉวีวรรณ สัมมาวิภาวีกุล กทม. ทำบุญร่วมปล่อย 

ชีวิตสัตว์ในงานกวอวงเจ อีก 1,000 บ. 

พ.อ. (พึเศษ) สุพ*ฒน์ ศภะกาสิน กทม. ร่วมอุทิศให้ 

ห*องสมดประชาชนจงหวัดต่าง ๆ สาธุ ! 14 เล่ม 

คุณนิโรธ สันติสุขภิรมย์ กทม. อหิศให้ห*องสมุด 

โรงเรียนน*กธรรมบาลีต่างๆ สาธุ! 14 เล่ม 

ลํ้มก๊กจือ ภทม. อหิศธรรมทานให้สรรพสัตว์ สาธุ 1 14 เล่ม 

คุณ ณยศ ภูริคุปต่ กทม. อุหิศให้ห*องสมุดมหาวิทยาลย 

ต่าง ๆ สาธุ I 14 เล่ม 

จึงเวังสัว และครอบดร*ว กทม. อทิศให้แก่บิดามารดา สาธุ ! 14 เล่ม 

เสัาชอง็ กทม. อฺทิศให้ห*องสมุดประชาชนและว'ด์จํง์หวด 

ต่าง ๆ สาธุ ! 17 เล่ม 
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น.ส.ณฤชล อมลวราทน์ กทม. อุทิศให้นัฐงสมด 

วิทยาลยครต่างๆ สาธ! 
* 'รี 14 เลม 

คุณปรีชา เสรีมทรพย์เจวิญ อ.ปากช่อง อุทิศให้หอง 

สมุดนกโทษในเรือนจำต่าง ๆ อ่าน สาธุ 1 

น.ส. ฝอยทอง อยูเยน กทม. อทศให้คลเท่อศรูอศ 

คุณแม่ฉลวย อยู่เย็น (ซีนิมิตร) สาธ I 

พ.ญ. กนตนนท มหาสุวระข'ย. ร.ท. มกตาหาร อทิศให้ 

หองสมุดคนไข้ ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ สาธ I 

น.ส. กานพลู น.ส.พ. เน-ธน กทม, อทิศให้นัองสมดตาม 

โรงพยาบาลต่างๆ สาธุ! 3 ^คู'^ 

อาจารยนวรตน ธาระวานิข' กาๅม. อุทิศให้หองสมต 

นกโทษในเรือนจาต่างๆ สาธ! 7เล่ม 

น.ส. เขมนครินทร เหลยมแหลม อ. เสริมงาม ขออทิศให้ 

เทพเทวาประจาตวและเจากรรมนายู^ๆ-5^ ^ ส,^^ I ^ 

คุณลกขณา ทุติยภาค และครอบครว กาาม. อทิศให้ 

หองสมุดตามโรงเรียนต่างๆ สาธ! 7เล่ม 

คุณสกขณา ทุติยภาค อุทิศให้ ธ. ธีรทาส. ไว้บำรงสขภาพกายใจ 

อาย 88 บ จงยนยงคงทนในโพธิสตวธรรม■กาน'ใบ่ สาธ I 1,000 บ. 

คุณวภาสร พงษสนสถิตย สมุทรปราการ อุทิศให้ห็องสมด 

ประชาชนทุกจำหวด สาธ I ’ 
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อาจารย์แก*ว สวดมนต์ บ่อนไก่ กทม. อุทิศให้สรรพสํตว์ สาธ 1 7 เล่ม 

ดณชาญจิตร สันตะพันธ์ อุบลฯ อุทิศให้ห*อ์งสมดตาม 

โรงเรียนต่างๆ สาธุ! 7 เล่ม 

คณกำจร โชตินิพทธ์ กทม. อุทิศให้แก่บิดามารดา สาธุ I 7 เล่ม 

ผ้ไม่ออกนาม บางมด กทม. อุทิศให้สรรพสัตว สาธ I 6 เล่ม 

คุณครูบุญเลยง วีระหงษ์ 200 บ. คณสุรชัย ว่องทวีเจริญพร 

100 บ. อ. ท่าม่วง อุทิศให้สรรพสัตว์ สาธุ I 

คณสิรินทร์ มุ่งการดี กทม. อุทิศให้สัองสมุดชัดต่าง ๆ สาธุ I 800 บ. 

รถกาแฟ อุทิศให้สรรพสัตว์ สาธุ 1 200 บ. 

คุณธนพล บุญสม. ประธานผู้สงอาย อ.หางดง ร่วม 

อุทิศให้สรรพสัตว์ สาธ ! 200 บ. 

คุณสมพงษ์ แซ่ล. อ. พนมทวน. ขออุทิศให้ท่าน 

แม่สัอหลีงํ้ม. และท่านพ่อลไซ่ปอ. และเจ*ากรรมนายเวร 

ต่าง ๆ สาธุ ! 200 บ. 
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จารึกเก็บไว้เบนปร ะวํตศาลตรึ 

โอ! อมิตาพุทธ! 30บเศษท ส. ธโนฒภรณ์ ได้ห่มเท 

ชวิตแรงกายใจทรพย์ให้แก่ ชมรมธรรมทาน ทาง ป.ณ. น จง 

ขออุทิศส่วนบุญกุศลนบูชาพระคุณ อทิศให้แก่ห่านพระอริยครบา 

เซน (ฌาน) ฝาไฮ่ ผูบนทิกธรรมเทศนา สูตรของเว่ยหส่าง 

ภาคภาษาจน สม่ยแผ่นดินส่ง 

มาลงสมยหมิงก๊กจืน ห่านอริยครูดิบงเช่ อฌ ?1ถ2 7526 

และห่านอริยครูหวองหมู่หลํ๋า ^002 ณ ผู้ให้กำเนิดแปล 

สูตรของเว่ยหส่าง รงแฮ 0เ^ หณ่ 1ง6ถ2 ภาคภาษาองกฤษ 

และโชคด้ถงเมืองสยาม ได้ห่านเจ^าคุณพระอาจารย็๋ 

พุทธทาสภิกขุ ผูแปลเบนภาษาไทย บททิ 1 ลงบททิ 7. แลว 

ต่อมา ครูประวิทย์ ร“ตนเริองศรึ ได้แปล บททิ 8 ถงฺบทท 10 

จนจบเส่ม สาธุ ! (ทิวางตลาดขายบางเส่มพิมพ์ไม่จบ 10 บท) 

ชมรมธรรมทานนได้ช่วยเขา จดพิมพ์แจกทานหองสมุด 

ประชาชนและว'ดต่างๆ และพิมพ์ (เล่มทิจบ 10 บท) เนิองใน 

งานศพต่างๆกว่าหนิงแสนเล่มไปแลว ขณะ นได้หยุดพิมพ์ ไม่ 

มืแจกทานมา 20 กว่าบแลว้ 
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ท่านพ้หลวงเมืองวาน-ลิง, ชอ ฌยส่ย ได้บนท่กคำสอน 

ของ พระอริยครูบาฮวงโป ไว้เบนภาษาจนเมือพนบทแล\ 

ต่อมา ศาสตราจารย์ จอห์น โบล์เฟ่ล์ด 10๒ ธ01ธฬ ได้แปล 

คำสอนของ พระอริยครูบาฮวงโป เล่มนออกจากภาษาจืน เบน 

ภาษาองกฤษ 7116 200 763011๒2 01' ธษสกธึ ?0 

ม.จ.ศุกสวสด สวสสิวฒห์ ได้พบภาษาองกฤษ จงได้ 

นำเอาไปถวาย ท่านเจาคุณพระอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ สวน 

โมกขพลาราม อ.ไชยา สาธุคุณเจ^าท่านได้อ่านแลวเห็นดืดวย 

จงได้แปลเบนภาษาไทย ชอ ฮวงโป. 

แลวขาพเจ้าได้ช่วยเขาจดพิมห์ภาษาไทย หกหมืนกว่าเล่ม 

ไปแลว และยงได้พิมห์ภาษาจืน อ่กหาพนเล่ม ขณะนหยุดการ 

พิมพ ไมมืแจกทานมานานร่วม 20 กว่าบแลว 

จาก ธ. ธืรทาส. 

พ.ศ. 2568 
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รางวัล นราธิป 

(I/ 

07 แด่ ธีระ วงศ์โพธิพร 
“ธ. ธีรทาส” 

พากเพียรและเรียนรู้มาแต่เยาว์ 
ธรรมะคือร่มเงามาแต่ต้น 

ชีวิตคือการต่อสู้และดิ้นรน 
กว่าจะผ่านกว่าจะพ^นต้องคนคิด 

เป็น^ “ธ. ธีรทาส” ผู้แปล-เขียน 
ยิ่งลึกเรียนยิงจับธรรมนำสนิท 

ยิ่งเผยแผ่ยิ่งชำนาญธารชีวิต 
ยิ่งใกล้ชิดความเป็นไปในชีวี 

เป็น “ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น” เรื่องเก่าเก่า 
เป็น “ศิษย์เต้า เซียน เซ็น” เป็นเกียรติศรี 

ยิ่งแปลเขียนยิ่งเป็นไปยิ่งเป็นดี 
ยิ่งเป็น ธีรทาส องอาจครัน 

ขอมอบ “นรุาธิป” ต้วยคารวะ 
ขอธรรมยิ่งคระจะกระจ่างฝัน 

ขอยิ่งก้าวยิ่งแรงยิ่งแบ่งปัน 
ถึงธรรมอันส่องสว่างกลางใจเทอญ 

ชมัยภร แสงกระจ่าง 
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศใทย 

๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ 



พุทธทาสภิกขุ 

,คุรงหนงฌอ ธ. ธีรทาส. มอายุ 40 บได้ส่งตนฺฉบบ 

*‘สิษย้-เดา-เช้ยน-เชัน'’ เส่ม 3 นื ส่งไปให้ท่านเจาคุณพระ 

อาจารย์ ดร. พทธทาสภกขุ อ. ไชยา ขอให้ท่านช่วยตรวจ 

สอบขอธรรบบางอย่าง เนวรรณกรรมชุดน่ 

ภายหลง ท่านเจ*ใคุณไดฝาก พระเฉลิม วมุดดยาน*นืทะ 

บ.ก.ชาวพุทธเช่ยงใหม่นำส่งมาคนให้ท่โรงเจม่อนไกกทม.น 

พระเฉลิมฯ ได้บอกว่า ท่านเจ*าคุณพระอาจารย์ สง 

มาว่า ขอฝากต*นฉบบให้ดุณธืรทาส. ส่งคนเพชรนาเอกเม็ดโต 

ท่ย*งไม่เคยม็ในภาษาไทย คงจะต*องใช้เวลาหว่านเพาะเชอ , 

เมล็ดพืชพนธุแห่งโพธิจิตลงในเนอนาบุญไปอก 3 หรือ 5 

ชวอายุคนก่อน พุทธจิตนจงจะผลิตดอกออคุผลงามตาท่ด้ได้ 

บ*าง สาธุ! คนสมยนเขาเก่ง หลงวตถุนิยมมาก จนสติบญญา 

“โลกืย์” วงเร็วเกินไปจนลมมองข*ามสติบญญา “ใสกุดระ" 

ของอริยปราชญ์โบราณไปมาก จิงขาดคุณธรรมทางจิตใจ ย์ง 

ความกต*ญณูแลวแทบจะสูญ^เนธุไปเลย โลกมนุษย์ย*งต*อง 

การ พระโพธีส*ตว่ มาช่วยแก้ไขสอนธรรมทาน ให้มนุษย์ 

รู้แจ*งทาา “โลกียธรรม และ โลกุตรธรรม" อืกมาก. 

จาก ธ. ธรทาส. 


